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Predmluva
K DRUHÉMU VYDANIU MOJEJ KNIHY

"DOMÁCI LEKÁR A RADCA."

Roku 1914 , hne na poiatku svetovej války, zatvoril som svoje labo-

ratórium a chytil som sa do sriadenia mojich rukopisov, na ktorých pracoval

som asi 20 rokov. Robil som stále 16— 18 hodín denne a konene roku

1920 celý rukopis prvej knihy "Domáci Lekár a Radca" bol dokonený.

Ke som svoju prvú knihu ohlásil, udia mi neverili a pojedni rozpísali

sa v novinách, že je to "humbug" a vydanie slovensky knihy na 1 200 stra-

nách považovali za nemožnos. Ale kniha vyšla a nielen že hne na poiat-

ku sa osvedila, ale môžem poveda, že si rýchle vydobila miesto v sloven-

ských rodoubných srdciach.

Len 2000 výtiskov dal som tlai a apráve cena, následkom válenej

drahoty, bola vysoká, za 1 2 mesiacov všetky knihy sa-vypredaly.

Minulos, to jest rýchly rozpredaj knihy svedí o tom, že Slovák túži

za vzdelaním, že budúcnos knihy je zabezpeená a to všetko prinútilo ma
k druhému vydaniu.

Apráve na prvom vydaní ztratil som skoro $4,000, slovom štyritisíc

dollárov, ktorý obnos podnes nie je zaplatený, odhodlal som sa vyda druhé

vydanie, pri om pomáhali mi niekokí priatelia, ktorých mená nájdete pri

konci tejto knihy, zvláš ale p. Pavel Jamriška majite tlaiarne v Pittsburghu,

Pa.

Ako pravdumilujúci lovek píšem prosto s mosta. My Slováci sme

hodne zaostalí vydávaním kníh za druhými národami. U nás daené slovo

dosia nemá ešte tej úcty a vážnosti, aká mu patrí, lebo v širokých vrstvách

niet ešte kultúrneho hladu po vzdelanosti a tak ho niet ani po knihe.

Jestli chceme napredova a kráa s novou dobou k lepšej budúcnosti,

nesmieme by záhaivými, ale musíme vytrvanlivou prácou kliesni napred



DOMÁCI LEKÁR A RADCA

cestu, lebo len tak budeme môc napredova. Musíme sa vzdeláva, mu-

síme privyka na knihy, lebo len pomocou kníh môžeme si sta do radu

vzdelaných národov.

Ležali sme úhorom za celé tisícroie; potrebujeme mnoho a všelijakých

kníh, lebo vo vzdelaní je naša spása a vzdeláva sa len tak môžeme, ke
máme svoje pouné knihy, ako ich majú iné popredné národy.

Nie z vášne, ktorá pudí niektorých udí ku písaniu, ale z povinnosti

nedostatku kníh a lásky k nevedomému slovenskému udu lapil som sa pera.

Viem, že to pero by bolo svedilo lepšie v iných rukách, v rukách chýrnych

lekárov a professorov; ale robotník, vidiac pusté pole, lapí sa motyky a

snaží sa ho uini plodným, ve lepšie je vidie pole napoly obrobené a zrnom
pokryté, než celkom neobrobené. Tým, ktorým sa moja kniha nepái, od-

kazujem: Nerobte krížik nad dielom iného, dokia sami lepšie nestvoríte.

Moje vysvetlenia sú jednoduché, úprimné a píšem tak, aby ste mi ro-

zumeli. S jednoduchým prelistovaním knihy nenauíte sa niomu. Pri í-

taní knihy venujte niekoko posedení vytrvalej etbe knihy a neítajte

dve knihy súasne. Táto rada zanechaná nám kedysi Montaignom neztra-

tila nioho na svojej cene. Lepšie je neíta a neunavova svoju inteligenciu,

než íta bezrozumne.

Vydaním knihy otvoril som novú cestu a zkropil ju vlastným potom.

Pravda a láska k trpiacim uinila ma silným. Listy od nešastných trpiacich

svedia o tom, že mnohí našli v nej rady a pomoc ku vyzdraveniu a jestli

sa mi to i pri tom druhom vydaní podarilo, budem uspokojený, že som
nerozsieval semä do neplodnej zeme.

J. CARMEN.

Nie jazykom, ale inom,

bu Slovenska verným synom'
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Keby som ja bola slnka papršlekom,

To náhle už zimná víchrica útekom

Zavije do biednej, malinkej chalúpky,

Tam by som trieskala v okienko teplotou.

Bo vatra bez oha a deti holotou

Saténe, túlia sa ku sebe, sa hubky.

Keby som ja bola vtáatkom spevavým.

To by som letela k rodinkám nezdravým

Tam, kde pla i bieda, chorých plné lóže . . .

A šeptom modlitby i slávika spevom

Lieila by chorých, nie jedom, nie hnevom.

Len láskou, jakú vták spevavý da môže.

Keby som ja bola vekým arotvorom.
Šla by som medzi ud, trápený úmorom.

Tam niesla by zdravie, potechu a šastie;

Uila by všetských, jako ži prírodné.

Varova sa liekov lieivých len svodne

A ktorých, de pri du, vemi mnoho rastie.

Keby som ja bola voavou kvetinkou,

Bielukou aliou, modrou fialinkou,

do prostred tráviky vyrastá na lúkách,

Schýala by kalich s pokornou žalobou:

2e mnohí predasne pošli do ich hrobov.

Skoniac ten svet v biedach, trpeniach a mukách.

Avšak tie **Keby"-ska nehatia ma v ceste;

Nájdete ma všade: v dedinke i v meste,

V chalupách úbohých i v dvoroch bohatých;

Budem ui všetkých, dám radu každému,

Ci je pán, i žobrák, zvlášte úbohému

Národu dá sa rád, skromných, neprehnatých.

(J. Carmen)
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ÚVOD.
"Nevedomos je kliatbou Božou a veda krýdlami, ktorými

sa povznášame k nebu." (Shakespeare).

2e o je cieom tejto v slovenskej literatúre ojedinelej knihy, to naj-

lepšie poukazuje jej názov: DOMÁCI LEKÁR A RADCA. . Boly asy, ked*

Slovák skoro ani nevedel, o je choroba; jeho jednoduchý a prirodzený

život zachoval mu telesnú i duševnú sviežos až do posledného dychu a

dožil sa vysokého veku,—ale to bolo dávno! Teraz pokrok civilizácie

priniesol sebou i svoje škodlivé stránky. V tej istej miere, ktorou civilizá-

cia napreduje, potrebný je i postup vedomosti žitia a tohoto, milý rodáku,

najviac potrebuješ. Choruješ Ty, choruje žena, chorujú deti, o Ti odoberá
chu do práce, pracuješ len z prinútenosti, nepocítiš rados v úsmeve svo-

jej ženy, svojich detí, nenávidíš každého, si hnevlivý, zlý, na seba samého
i na druhých, bojuješ v ažkých pomeroch, olovenou archou visia na tvo-

jich nohách vlastné i zdedené chyby, prežívaš celý svoj život na poradách
u lekára a zapomínaš, že dokia sa nepouíš o zdravovede, o životospráve

at., stav tvoj sa nenapraví, lebo každý má si zdravie sám ochraova a ne-

aka, až nemoc sama ho k tomu donúti.

Veká as všetkého utrpenia a nemocí pochádza z nevedomosti. —
Opravdivá nevedomos je strašným nepriateom udského pokolenia, spô-

sobuje nám nesmierne biedy, útrapy a žiale, je ona jako ten prísny lovec, o

ktorom Orlov píše, že:

"Kdekovek uprem moje šípy,
všade za mnou pla, hrozná kliatba vzkypí

;

^
Nenávis... Staros... Podozrenie... Osud...,
Peniaze... Núdza... Pletka... znie udský súd...
A o ja viem, jak ešte ma nazvali,
ke mi v zapätí hynuli, padali

;

bo kde som chodil, ukázal sa v svete,
kazil som hniezda a o bolo v kvete;
odkedy som tu, v údolí života,
moja cesta je : pla, kliatba, pustota...
A ud, hovorím, rôzne ma spomína,
že som všetkého zlého ja príina."

Najlepším liekom proti nevedomosti sú dobré, prostonárodné knihy.

Každá národnos má takéto knihy, z ktorých ud môže sa poui o rôznych,

v živote mu potrebných veciach, len Slovák, ten dobrý Slovák, stojí jako

sirota, o ktorú nepostaral sa nikto, lebo da môjho vedomia lekárskej, pro-

stonárodnej knihy v slovenskom jazyku nemáme a výuba anatómie, fisi-

ologie, zdravovedy atd*. zostala v pozadí. (Príinu tohto zanedbania alebo

"musenia'', zkúma nie je tu na svojom mieste.) Iné národy vyviujú
alekosiahlu pôsobnos v prostonárodnom zdravotníctve, kdežto my sto-

jíme v úzadí. innos ich je však nielen mravne, ale i hmotne podporovaná

a to môžeme i my docieli, ale k tomu potrebné sú spojené sily a silná vôa.
Slovák odkázaný bol na kalendáre, vydávané vyrábatemi domácich

liekov, avšak sú to len "cenníky" vo forme kalendára, v ktorých opísané

a odporuiavané sú rozliné lieky proti rôznym chorobám a hne je aj cena

liekov udaná. Taký kalendár dávajú zdarma, ale jestli si myslíš, že nájdeš

v om dajaký recept, zklameš sa; sú to len cenníky, nemajúce pre smrtení-

ka žiadnej praktickej ceny. Objavily sa i menšie-väšie knižoky a brošúry.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA

vydávané kadejakými lekármi, professormi, inštitútami, klinikami, hvezdár-

mi, bosorkami a Boh vie jakými zlosynmi, ktorí ohlasovali a ohlasujú nie

osvetu, ale svoje prekliate "remeslo". V takýchto obežníkoch vychvaovali

a vychvaujú tí šarlatáni svoje samospasitené lieky, opísali niektoré nemoce
(zvášte pohlavné) nie preto, aby slovenský národ pouili, ale aby ho na-

strašili a konene od 50 do 500 dollárov od neho vynútili za lieky, ktoré si

každý môže sám v svojom vlastnom dome za 10-25 centov pripravi. Také
knižoky a brošúry nemalý a nemajú žiadnej ceny pre Slováka; sú to len re-

klamy týchto zlodejských všetkoznalcov, ktorí by sa nebáli preda samého

Krista za mizerný peniaz, náhle by sa medzi nimi zjavil.

Biedu valíme sami na seba, rany sadíme si sami na svojich telách, pla-

eme i my, i naši potomci budú plaka následkom nevedomosti. Mnohí

ešte stále kmia svojho ducha báchorkami, arodejníctvom, poverou atd*.

Preto myslím, že je tu as, aby národu nášmu daná bola do rúk pouná
kniha, ak má u nás vzrias všeobecné vzdelanie. Slovenský národ je bez

svojských škôl, a preto nemôžeme lepšie prospieva, než vydávaním a roz-

širovaním vzdelávajúcich kníh, ktoré by nám aspo ziastky nahradily slo-

venské školy, jaké nám náš starý kraj da zanedbal.

Vedený súc touto zásadou, odhodlal som sa napísa túto knihu pod ti-

tulom "Domáci Lekár a Radca". Má ona slúži nielen nemocnému, ale i

zdravému obecenstvu. Chorí nájdu v nej rady a pomoc ku nazpät vydo-

budnutiu predošlého zdravia a sily,—zdravým zase dá pouenie a pravidlá

o udržaní zdravia a o predžení života. Krém lekárskej asti nájde ct. ita-

te v tejto knihe i iné vedomosti. Pri písaní tejto knihy bral som ohad na

úbohý, všeobecný, ažko-pracujúci ud a mojou najväšou túžbou bolo* na-

písa takú knihu, v ktorej by si každý mohol nájs radu a liek v biedach

a trpeniach. Všetky rady a predpisy sú jednoducho, zretedlne podávané;

mnohé lieky môže si každý sám pripravi a poda predpisu užíva a složi-

tejšie lieky pripraví vám ktorýkovek lekárnik.

Mojim úelom nebolo písa knihu isto pôvodnú na základe vlastných

zkúseností a nie je to ani možné. Pozmatky tu vyslovené sú asticou vede-

nia, ktoré je duševným majetkom každého lekára. erpal som zo spisov

slávnych lekárskych odborníkov, použil som mnohých anglických, nemec-

kých, eských, ruských, poských a málo slovenských spisov, roliných bro-

šúr a lánkov niektorých novín. V knihe sú mnohé vety a odstavce z doty-
ných spisov citované, o som zväša hne poznamenal,—avšak pre Slováka

je toto pôvodná kniha, ponevá to, o sa v mojej knihe nachádza, neobja-

vilo sa nikde v slovenskom jazyku, krém niektorých vecí, ktoré mohly by
i vynechané.

Co sa mojej malikosti tye, žijem samotný, utiahnutý život. Nie som
otrokom jednej vedy, naopak, koštujem z každej misy, chlípam z každej

šialky. Nie som bohatý, ale som spokojný s tým, o mám—a toho veru nie

je vea. Zdravý som, lebo sa držím matky prírody a poslúcham jej zákony.

Trpel som sám na rôzne nemoce, tri razy chceli ma moji priatelia (lekári)

operova, ale operácii som sa nepodrobil. Som presvedený, že najlepšími

liekami sú správna životaspráva a pôst a najlepšími lekármi na svete sú:
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Doktor VZDUCH, Doktor SVETLO, Doktor ISTOTA. Doktor VESELÝ,
Doktor VODA, Doktor POHYB a Doktor ZDRAVÝ ROZUM.

Som denným pozorovateom šastia i nešastia mojich spolubratov.

ítam v novinách o vojnách, o chorobách, o smrtených zápasoch, požia-

roch, zlodejstvách, nehodách, úrazoch, vraždách, o prelievaní krve, o hro-

n?obití, o zaujatí celých miest atd*. ktorými nás tie dnešné búrlivé asy kmia;
tu tisíc mladíkov zamordovaných, tam lo stroskotaná, inde zase ohro-

mné rozpaky subov, žiadostí, innosti, processov atd'. sú na dennom po-

riadku; zrady, klamstvá a zlodejstvá, jedni pozdvihnutí, pávopyšní a hneci*

zneuctení, znevážení; druhí dnes bohatí, a zajtra krachnú; dnes všetkého

dos až po gágor a zajtra hlad a smr . . .*) I myslím si, preo by sa to ne-

dalo zmeni, preo je na tomto svete toko nepravdy, toko biedy, toko
psoty, toko plau a ukrutnosti? Tak sa zdá, že sme duševne nemocní, a ná-

sledkom týchto našich duševných nemocí opanovala nás závis, nenávis,

skúpos, lakomstvo za bohatstvom — sme blázni a neznáme si rady. V
Biblii ítame: "Jestli máte horkú závis v srdci svojom, nechlúbte sa a ne-

klamte proti pravde. Nie je tá múdros s hora sostupujúca, ale zemská, ho-

vädná, diabolská" (Jakub III. 14

—

15). Alebo: "Preo sa búria národy

a udia daromné veci premýšajú? Kráovia zemskí vynasnažujú sa a pa-

novníci sa spolu radia proti Hospodinu . . . Hovoriac: Roztrhajme sväzy ich

a odvrhnime od seba povrazy ich. Ale ten, kto prebýva v nebesiach, smeje

sa, Pán posmieva sa im'' (2alm 1-2-3-4). V tomto smysle všetcia sme blá-

zni, a nemôžeme jeden druhého zatracova, lebo sme i sami nie bez chýb.

Dpanovaly nás náruživosti, zapustivšie svoje korene tak hlboko do srde na-

šich, že sa nedajú ahko vykoreni. Avšak ten, kto dnes panuje, zajtra

môže sa sta zneváženj'm. Závictlivec alebo lakomec smädné za zlatom

a striebrom, za pokladmi tohoto sveta a nakrivuje si ústa, zarmuLÍ sa, ke
sa mu nepodarí to, o si za cie oznail. Každý chce by bohatý. A o je

bohá? Bohá je otrokom prevrátenostd, bláznovstva, hlúposti a následkom
tohto prevratu nedbá, o sa stane s jeho spolubratmi. Ale k veci.

Písaním tejto knihy tratím as i peniaze, ale robím to vane pre do-

bro udu. Podávam ti ct. itateu moje pozorovania, ktoré som sbieral

skoro za dvadsa rokov. Netúžim za slávou, nepíšem za peniaze, nedržím

kázanie zo slávobážnosti, aby som si s tým povestné meno nadobudnul a

ako som už vyššie spomenul, nie je všetko moje vlastné, sbieral som jako

vela, usilovne, neustále všetko, o om som myslel, že poslúži udstvu a

budúcnos ukáže, i sa mi to podarilo.

Viem, že budem kritisovaný, ve všetci máme chyby. Kdesi som

ítal, že knihy podobajú sa pokrmom' a ítai hosom; o sa jédnomu pái,

to druhý zahodí a preto i ja neprechovávam nádej, že každého uspokojím.

Mnohí rozumejú, alebo myslia, že rozumejú mnoho, a druhí málo; jedni

sú strannícki a druhí zatracujú a podvracajú; jedni jako vely za medom,
druhí jako pavúky za jedom a preto hovorím, komu sa moja kniha nepái,

nech ju neíta. Ke takí spisovatelia jako Seneka, Cicero, Sokrates ba i

sám Ježiš boli biovaní, prenasledovaní, o môžem ja oakáva? Vždy

') Toto bolo písané poas svetovej války.
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som miloval kritiku estných udí a priaznivému prijatiu takýchto udí mám
es predloži moje dielo.

Najdú sa i pojední lekári, ktorí budú posudzova moju prácu. Do-
brých, spravedlivých lekárov máme, bohužia, vemi málo. Dobrého le-

kára, dobrého národovca bude to teši, ke sa dozvie, že i Slovák, tá sirota,

bude ma svoju knihu. Mnohí nespravodliví lekári sú pijaci, morfinisti,

humbugári; mäsiarenie (operovanie) , otrávovanie (predpisujú silné jedy)

a humbug je na dennom poriadku. Mnohý lekár nevie ani recept pred-

písa a do chémii nerozumie sa ani toko ako hus do piva. Takýmto šar-

latánom hovorím: hate na hroby na cintorínoch, v ktorých spoívajú

obete vašej nevedomosti, nedbalosti a vášho humbugu, a keby té obete mo-
hly vykríknu, hromovým hlasoim by vám zavolaly:

"Strašnejší si jako tvoje meno;

o tu leží, o tu pohrobeno,

Ty si zavraždil . . .A pri tom pohade
nebojíš sa, že vstane z hrobov v rade

s obžalobou tých dobrých duší mnoho?"

OBRAZ 2.

HFa! Lekár šarlatán! Takého lekára nevolajte ku chorému.

Ale vy viete dobre, pánovia, že ste v bezpenosti, že vaše obete z hro-

bov sa proti vám nepostavia, že

"Na dobrom mieste sú tí v hbke hrobu.

Nedá ver ztadia nikto obžalobou."

Dobrý lekár i liei i uí. Zlý lekár straší a nemal by sa vola ku ne-

miocnému. Dobrého lekára máme si ucti ako druhú osobu po Bohu, lebo

on je náš najlepší priate, najlepší radca, on nás ratuje v našich nehodách,

on nám stojí pri boku v našej poslednej hodine, on nás teší, jedným slovom

všetko koná, aby nám život predžil. Takému lekárovi máme dobre za-
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plati za jeho trudy, za jeho znalos a kto takého lekára oklame, ten klame
samého Boha. Už starí spisovatelia hovorili, že lekári sú najväšími obran-
cami udského života a .Hierophilus menuje lekárov "Manus Dei" (Božou
rukou), ktorým dal Boh vedu, aby nemocným- pomáhali. Isté je, že ke
sa k dobrému lekárovi zavasu obrátime, že on sa bude usilova, aby nám
pomohol a naopak, chráte sa teikých zlodejov, šarlatánov, nepoctivcov,

ktorí strašia, nahovárajú a nútia vás, aby ste sa poddali operáciám len preto,

aby ím viac peazí od vás vycigánili. Operácia je mnohokrát vemi po-

trebná a jestli ste presvedení, že máte dobrého a poctivého lekára, poslú-

chajte ho, lebo on najlepšie zná, o vám treba. Dobrý lekár len tak bude
radi operáciu, ke vidí, že iná sa neuzdravíte a vtedy máte ho poslúch-

nu.
V týždenníku "Life" videl som jedon vemi pouný obraz, ktorý tu

podávam cteným itateom.
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OBRAZ 8.

Lekár v ine a u nás.

Tento obraz znázoruje na avom boku ínskeho lekára i špitá, a

na pravom vidíme nášho lekára i špitá. ían platí svojmu lekárovi len

vtedy, ke je zdravý; náhle ale onemocneje, lekár nedostane ani centa,

kým sa ían nevyliei. U nás je to iná; my platíme lekárovi ke sme
chorí. Mnohí lekári (ale len šarlatáni) starajú sa o svoju kapsu, predžia

nemoc, aby ím viac zarobili a preto v ínskych nemocniciach vidíme málo

chorých, kdežto naše špitále sú preplnené. Ci by nebolo dobré nieo sa i

od íanov naui?
A teraz oddávam vám moju prácu, ct. itatelia, v nádeji, že tým i vy

i ja postúpime o kus cesty v spolonej práci na poli povznesenia a upevne-

nia náuky života i lieby.

Ku koncu prosím vás, žeby ste mi láskavé odpísali váš úsudok, jako

sa vám moja kniha pozdáva. Všetky dopisy o j akejkovek záležitosti

vane prijmem.

J. CARMEN,
Box 202, Detroit, Mich. U. S. A.
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Kristus jako lekár.

"Neveri v dobro, je mravná smr.

Podivuhodný obraz Rebranta vyobrazuje Krista, Syna Božieho a dcéru

Jairovú mrtvú. Celé to obrovské vyobrazenie predstavuje nám Krista jako

lekára, ktorý lieil duše, lieil telá a k tomu lieeniu neužíval žiadnych medi-

cín, jeho zázraným liekom boly jeho slová, jeho uenie a viera. Sv. Biblia

sama výprava nám o jeho zázraných inoch. Tak ku príkladu Jairus padnul

KRISTUS LEKÁR.

k nohám Ježiša a prosil Ho, aby položil ruku svoju na jeho dcérušku a bude

živá. I odišiel Ježiš do jeho domu, vzal ruku dievoky a riekol jej:

"Talitha kumi", o znaí: "Dievoko—tebe novorím—vsta," (Mark
V. 41) Ze Ježiš lieil vierou i uením o tom svedí nasledujúci prípad:

Na ceste k mtvej dcéruške Jairovej, jedna žena, ktorá za 12 rokov trpela a

celý svoj majetok na lieenie vydala, bez toho, aby pomoci našla, poula o

zázraných skutkoch Ježiša a myslela si, keby len sa jeho rúcha dotknú
mohla, hne by uzdravela, ola teda k zástupu Ježiša a vekým namáhaním
dostala sa k Ježišovi, dotkla sa rúcha jeho a— uzdravila sa. I spýtal sa Ježiš,

kto dotknul sa rúc\a jeho? Žena bojazlivé priznala sa Mu. On potom
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riekol: "Dcéro, viera tvoja a uzdravila." (Mark 34.) Alebo to: "A ke
šiel ztade Ježiš, šli za ním dvaja slepí volajúc: "Smiluj sa nad nami Synu
Dávidov". I hovorí im Ježiš: "i veríte, že to môžem uini?" Riekli mu:
"Ovšem, Pane". Vtedy dotknul sa ich oí a riekol: "Nech sa vám stane

poda viery vašej." (Mat. IX, 2 7—30.)

A ke pozeráme na té príklady jeho a na neho samého, jako na naj-

silnejšieho, na najšachetnejšieho z udu,—na vekú temer Božskú avšak
len udskú individualitu, presvedíme sa, že liei, temer zázraky kona
mohol jedine len tými najprimitívnejšími, avšak najúinlivejšími prostried-

kami prírodnými. Lieenie svoje konil vždy s prízvukom: "Viera tvoja

a uzdravila." A takto je dnes. Aj dnes viera je vekým initeom v
lieení a nemocný, ktorý má dôveru k lekárovi a k jeho liekom, zaiste rých-

lejšie sa vyliei, než ten, ktorý mu nedôveruje. Z príkladov Ježiša môžeme
sa poui i to, že nie len v liekoch máme hada zdravie, ale tam, zkade ich

sám Kristus bral, a to v prírode. Príroda bola Ježišovi otvorenou knihou
it. ponevá jej rozumel, jedine prírodou lieil udí, ud mu veril a preto

vždy mohol poveda: "Vsta, viera tvoja a uzdravila." Bárs by i náš ud
našiel v prírode tie nevyerpatené poklady, ktoré Kristus-Lekár užíval.

Dejiny zdravotníctva.
"lovek, ktorý zdokonauje seba, zdoko-

nauje svet."

Zdravotníctvo je sná tak staré, ako udská vzdelanos. Dejiny

loveenstva svedia, že v živote všetkých vzdelaných národov zaujímajú

zákony, mravy a zvyky, smerujúce k ošetrovaniu udského zdravia, naj-

prednejšie miesto. Starí zakladatelia kultúry, svojou jednoduchosou

myslenia, soznali vlastnú podstatu štátneho útvaru, soznali, ze štát alebo

spoloenstvo udí, jeho blahobyt, šastie a trvanie zakladá sa na j akosti

jednotlivých lenov, povedomí boli toho rozumného náhadu, že love-

enstvu nemôže sa dari, jestli sa nedarí jednotlivcovi a odvodili alej,

že k tomu, aby národ bol zdravý a šastný, netreba ponecha jednotlivca

výhradne jeho prirodzeným pudom, netreba necha ho rias ako burinu na

poli, ale že treba ho da uoiého plánu vzdeláva. Na tejto základnej a

vemi rozumnej myšlienke vyriastnul zdravotný systém, ktorý riaditelia

starovekých štátov využili ku prospechu svojich národov. Životné a zdra-

votné predpisy boly vtedy tak reeno so smiešnou podrobnosou jedno-

tlivcovi svetskými a náboženskými žákonami predpísané. Spôsob, výživ-

nos jednotlivých pokrmov prísne vysvetlená ba ešte i vliv roného poasia
na diétu bol dôkladne vysvetlený. Svatobné, dobre premyslené zákony

uisovaly udržanie rodiny a zachovanie neporušitelnosti kmea. Nesíselné

boly predpisy o pelivosti tela. Pravidelné kúpanie, základný to predpoklad

zdravotníctva, bolo prísne predpísané. Pohyb a cvienia na dennom poriad-

ku. Len potom ke stúpajúcim blahobytom zdravotné predpisy a zvyky

boly zanedbávané a na miesto predošlej životnej náuky nastúpila výstrednos,

— hnali sa udia ku zkaze. So zkazou starovekej kultúry privlastnili si iné
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ciuševné i zdravotné idey a osud zdravotnej stavby bol zapeatený. Je to

podivuhodným zjavom v dejinách vývoju loveenstva, že takéto rozumné
náuky, na ktorých sa zakladalo šastie a blahobyt národov, mohly z pamäti

udskej vymiznú. Len novšia doba obrátila pozornos vzdelaného sveta

na zdravotníctvo, hlavne posledné stoletie vzbudilo pozornos na peovanie
tela. Ovšem nemôžeme predpoklada, že zdravotníctvo bude hra podobnú
úlohu ako vo staroveku, ale predsa dúfame, že pri dnešnom vysokom stupni

duševného vzdelania, starý vek nezadlho prekonáme. Máme si zapamäta,
že zdravie je základom nášho blahobytu a zdaru, a že každý jednotlivec

môže prispe k udržaniu a posilneniu všeobecného telesného i duševného
blaha. (Da cudzej pôvodiny.)

Zdravie.
Zdravý lovek nepotrebuje lekára. (Prísl).

Zdravie je najväším pokladom na svete a predsa je najviac zaned-

bávané. Zdravie je stálym prameom nevýslovných rozkoší a predsa len

vtedy si ho ceníme, ke sme ho ztralili. Zdravie, dobré zdravie znaí

jasnotu mysle, krásu a istotu duše. Zdravie robí loveka smelým, odváž-

livým, s radosou pracujúcim a neustatým. Od dobrého zdravia záleží

bystrý krok, kvetúce líca, istá koža, jasné oi, príjemný dych a dobrá vôa.
Zdravie je tou najneocenitelnejšou spojkou medzi mužom a ženou, medzi

zamilovaným junákom a zapýrenou dievkou. Kde je telo zdravé, duša

zdravá, myse zdravá, tam nemôže by ani zlomyselnosti, ani klamú, ani

žiarlivosti. Zdravé telo, zdravý duch, zdravá myse robia dokonalé, bla-

žené manželstvo, dokonalú rodinu, veselé, silné deti. Zdravie je potechou

našou od kolísky až po hrob. Chorý bohá stane sa poutovaniahodným

žobrákom, a naopak každý zdravý lovek je bohatý, lebo môže uži radosti

sveta. Zdravý sluha je bohatší, než jeho páni—millionár,—a silný sedliak

je šastlivejší než jeho chorý krá. Ke ztratíš zdravie, prácu tiež ztratíš;

ke ztratíš zdravie, ztratíš všetko. Prácu ahšie nájdeš, než zdravie, lo-

vek rýchlejšie onemocneje, než sa vyliei. Zdravý lovek s radosou koní
svoju prácu, túži, skoí za ou ako tiger za korisou a len takýto stav lo-

veka je pravdivým zdravím, pravdivým životom. Cas meriame poda jeho

ztraty; preto nikto nemôže oceni zdravie, len až vtedy, ke ho ztratil.

Ke sa približuje posledná hodina, všeko na svete by sme dali takému

lekárovi alebo nelekárovi, ktorý by nám život predžil a predsa lovek si

zdravie neváži tak ako treba.

Zdravie je kapitál, ktorý nesie nám úroky; tie úroky riadne spotrebo-

vané vyživia loveka i jeho rodinu. Jestli ten kapitál—zdravie—premár-

nime, prijde as rátania, po ktorom nebude ani kapitálu, ani úrokov. A
preto ct. itateu staraj sa o svoje zdravie, lebo jestli ztratíš zdravie, kapitál

sa zmenší a úrokov nebude! Jestli ztratíš zadravie, staneš sa archou samého

seba, svojej rodiny a svojich blížnych. Chrá si každý zdravie, pestuj ho,

nehreš proti nemu, u sa o právach prírody, zadrž ich a tým vykonáš hlavnú

zaviazanos k Bohu, k sebe samému a k svojim blížnym!
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Jako Yxnikajú nemoce?
Da Kneippa.

Jestli v udskom tele všetko, od najmenších vláseníc až do najväšej
kosti súladne pracuje, lovek sa cíti zdravým, mocným. Ale stáva sa, že

jednotlivé iastky tela alebo celé telo nekonajú svoju prácu tak, ako by
malý kona, vtedy je lovek chorý, nemocný. Choroby môžu vzniknú
rôznym spôsobom. Krv koluje cievami po celom tele, poskytujúc nielen

telu, ale i jeho jednotlivým iastkam výživu. Ke dajaká prekážka za-

staví cestu obehu krve v cievach, toto zastavenie môže by príinou roz-

liných nemocí. Pri menších zastaveniach na rozliných miestach tela, krv
je zahatená jako v nádržke a nekoluje riadne, ani napred ani zpät, na týchto

miestach nahromadením sa krve vzniká veká horúos, lebo krv valí sa v
tieto m.iesta viac a viac, o má v zapätí nemoce.

Ak je v tele viac alebo menej, väších alebo menších zastavení krve,

trpia potom i ostatné asti tela, stávajú sa chudokrvnými, na jednom mieste

preplnenie (zvyšok) a na druhom nedostatok. Niekoho bolieva hlava

preto, že krv valí sa mu rýchle do hlavy a druhého zase bolieva hlava preto,

že niektoré miesta v hlave sú chudokrvné. Zase sú udia trpiaci na boasti
nôh, dobre nezbláznejú, oho príinou sú zastavenia krve. ažko je po-

menova všetky nemoce, ktoré môžu vzniknú z porušenia obehu krve.

Krv tvorí sa zo živných látok, ktoré dávame prirodzenosti—telu.

Dostáva-li sa výhradne zdravých, výživných látok, potom i krv bude
zdravá, a naopak, nezdravý pokrm môže tvori len nezdravú krv. Ku prí-

kladu: lieh škodí telu, lebo ono nemôže z neho ni uži. Jedy nachádza-

júce sa v liekoch vnikajú tiež do krve; podobne okovek môže s pokrmami
a nápojami vniknú do tela, o potom robí krv nemocnou a následkom toho

povstávajú toké nemoce, ktoré i pomenova je tažko. Preto každý by mal
by opatrným v požívaní pokrmov a nápojov, aby si krv nezkazil a nepo-

škodil prirodzenosti—telu, ponevá prirodzenos loveka všelio si žiada

i po jedení a ke takýmto žiadosam vždy zados robíme môže onemoc-
ne nielen prirodzenos ale i celý organismus.

Jako krv v žilách a v tepnách koluje na všetky strany, podobne i šavy
v miezných (lymfových) cievach kolujú, a jako krv sa staví, tak isto môžu
sa stavi i šavy lymfové. Ako krv môže by zdravá alebo nezdravá, tak i

šavy môžu sa zhubi ako to vidíme ku príkladu pri zákožnej vodnatieke,

o je tiež len chorobou šav, ktoré sa rozpúšajú na so a vodu. Ci nevy-

razí sa hockomu bez všetkých príin hustý pot na tele? Už výpary pouujú
nás, ze pot zo šav pochodiaci je odporný; nemocný po vypotení sa roz-

práva, jako sa cítil pred potením a ako mu poahilo, ke sa vypotil. o
telo prijíma, môže mu by prospešným, avšak použije mnoho i takých lá-

tok, ktoré sú mu škodlivé. Chorobné látky môžu sa vyskytova vo vzdu-

chu a vdýchaním vzduchu, s dobrými látkami môžu aj zlé vniknú do tela

a zapríini sputošenie jeho. I svetlo dobre úinkuje na telo; jestli sa

telu nedostáva dos svetla, nezadlho ochoreje. Najlepší dôkaz poskytujú

nám rastliny, ktoré v tieni rastú. Také kvetiny chradnú, lebo plné svetlo

sa nad nimi nerozlieva a obyajne ani istého vzduchu sa im nedostáva.
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Ze zima a horúos škodia, o tom nikto nepochybuje; len si pomyslime,

koko udí zmrzlo a koko ich zahynulo následkom slnených úpaov.
Môže teda v malej miere i zima i teplo škodi nášmu telu a jeho iastkam a

spôsobi najrozmanitejšie nemoce.

Nemoce môžu sa i dedi; ako deti majú podobu (obliaj) po rodioch

zdedenú, tak samo môžu dobré a zlé vlastnosti prejs na deti. Už aj prí-

slovie hovorí, že jablko nepadá aleko od stromu. Ke rodiia majú zlú

krv, zlé šavy, vtedy aj icih deti povstaly len zo zlej krve a šav. Také
tvory, ktoré už v detinstve priniesly so sebou na svet zlú krv i zlé šavy,

môžu by isté, že neuniknú rôznym chorobám. Tisíce príkladov vidíme v

každodennom živote, že deti chorých rodiov, sú tiež choré.

Keby sme mohli vide oima všetko to, o sa vo vzduchu nachádza

a žije, vtedy mohli by sme poveda, že té veci, oku nášmu neviditené

prvky, zaiste nie sú bez vplyvu na naše zdravie, ve ich vdýchavame s po-

vetrím. Kúri-li niekto v izbe zlú cigaru, jako to nepríjemne zapácha po
celej izbe, jak zkazí sa vzduch jednou zlou cigarou. Dym sa ztratil, už ho

nevidíme a predsa v povetrí pozostedo všetko, o bolo zlé v cigare. Kto

dlho prebýva v nezdravom vzduchu, ten rýchle ztratí erstvos obliaja,

ztratí zdravú barvu a vyzerá choravé. Tvrdí sa, že vzduch, ktorý bol

lovekom trikrát vdýchnutý a vydýchnutý, už je hodne zjedovatený.

Známe je, že v deiktorej izbe spí íod troch do desa udí. Izba je malá,

prevetrovania nieto žiadneho a zápach nedá sa ani opísa. Ký div, že cho-

robné príznaky nezriedka sa dostavujú. i nie sú výpary udských tiel,

ba asto i ažko nemocných osôb na škodu tým, ktorí musia dýcha v okolí

týchto nemocných zkazený vzduch? O tom nemôže nikto pochybova.
Tak môže tá alebo iná nemoc dychom alebo výparmi nemocného tiež na

iné telo prejs, to jest môže ho nakazi.

Zdravé silné telo premôže také malikosti, všetko sa v om ztrávi asi

tak, ako dym býva zniený vzduchom. Naopak, slabé prirodzenosti sú cit-

livejšie a preto i prístupnejšie, zvlášte, ke v samom tele nachodí sa látka,

ktorá sa sluuje s pohltanou chorobinou. Sú choroby, ktoré možno za

zvlášte nákazlivé vyhlási, a-ko na príklad cholera, úplavica a né. Da môj-

ho rozumu príina leží v tom, že majú jednak u väšej miere jedovaté látky,

jednctk ahše vnikajú do tela a ho rozrušujú. AvšaJc udské telo musí by k

tomu náklonné; sú zaiste mnohé príklady, že udia sú zdraví i v tej najhor-

šej epidémii.

Strach, úzkos a hrúza robia prirodzenos náchylnou k nákazlivým

chorobám.

Vemi mnoho škodia udskému organizmu nezdravé byty, nezdravé

výpary zo zeme, kde sa nachádzajú bahná, stojacie vody a mnoho kalu.

Je preto potrebné, aby sa byty dobre prevetrávaly, aby pôda, na ktorej je

dom zbudovaný, nebola vlhotná, aby sa nikde v blízkosti domu kalná, smr-

diaca voda neshromažovala, v ktorej by sa mohla hniloba, zdraviu škod-

livá, vyvinú.

Organismu škodia mnohé módne predmety zapríiujúce choroby a

záhubu. V terajšej dobe móda predpisuje nosi na topánkach a ižmách
vysoké podpätky (abcesy). Ke srovnáme nohu s módnou • topánkou.
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skoro by sme ani neverili, že je to možné urobi podobné puzdro na ochranu

nôh. Obyajne je topánka na predku špicaté za,klonená, do ktorej 5 prstov

sa vtiskne tak, že žiadon nemôže sa riadne vyvíja. Avšak o je nepravé,

je už choré a chorý úd nevykoná nikdy to, o vykoná zdravý. Vysoké
podpätky sú príinou, že lovek, poas chodenia, musí podnáša nohu vy-

soko, iná podkýa sa neustále. To však pôsobí pri každom kroku prudkj'

náraz na pätu, ktorý škodí kostiam, tepnám a žilám. Ponevá tá

módna obuv na nohy nepristáva, musí sa páskami k nohám pripevni,

iná by lovek chodi nemohol. Následkom toho krv nemôže do tak opan-

cierovaných nôh vnika; o do nôh vniklo, nevyjde z nich. Pravidelná

výmena látok sa ruší, krv sa srazí, mimo toho nedostáva sa nohám náleži-

tej výživy, netreba sa potom ani pýta, preo nohy vypovedaly službu.

Úbohý lovek je obeou módy, ktorej známky podrží až do smrti. Ztadia
pochodí to, že tak mnohí udia ponosujú sa na boasti okolo kostí na nohách,

majú modré, krvou podliate nohy, ktoré sa asto otvárajú a len zriedka sa

dokonale zahoja.

Móda škodí vemi mnoho ženským.

Horná as tela opancierovaná je šnuro-

vakou (korzetom), ktorou stískajú si

ženy prsia a život tak, že nemôžu sa

sohnu, ba niekedy ani dýcha. Krv

musí živi a zahrieva všetky asti tela,

preto koluje nepretržite žilami a tep-

nami na všetky strany. Krvovody

—

žily a tepny—tiahnú sa z asti blízko

povrchu a z asti i hlbšie; ke je telo

sošnurované, tu nemožno si ani mysle,

aby táto sošnurovaná as tela bola

riadne krvou vyživovaná a o nie je

náležité živené, poína krpate. Snuro-

vanie hatí rozvi a rozrast tela.

OBRAZ 4—A.

Šurovaky

Každý sa obáva jaterných chorôb a šastlivý je ten, kto má dobre

vyvinuté jatrá (peeu). Ale šnurovaním je to nemožné, aby sa peefia

riadne vyvinula. Snurovanie tela úinkuje i na ústroje v podbruší; té sú

dolu stlaované, krv nemôže pravidelne kolova, potom tvoria sa vyrážky,

novotvary, ktoré niekedy musia by vyrezané. Snurovanie úinkuje i na

hornú as tela. Ke krv nie je 2:úžitkovaná k vývinu telesnému len preto,

lebo jej prístup sa vemi zamedzuje, tak tá krv udrie do prs a do hlavy.

Cím sú nohy studenejšie, ponevá krv do nich nemôže sa dosta, tým je

hlava rozpeenejšia a tým viac bolí. Zkrátka, šurovanie prekáža vývin

tela, robí loveka slabým, starým, choravým. (Obraz 4—A znázoruje

následky šurovania.

)

Pred pár rokmi bola móda nosi nákrníky a šály, aby sa udia za-

chránili proti kašu a chorobám hrdla. Móda páila sa každému, chlapec,

ktorý ledva chodi mohol, mal svoj šál a starec ho tiež kupoval a nosil. í

verilo sa, žé bude konec kašu i chorobám púc, lebo udia nosia šály. Ale



DOMÁCI LKAR A RADCA

i Šály vyšlý z módy a to asi preto, že následkom chúlostívosti ešte viac kašu
zplodily a že ešte viac chorôb hrdla, nosa at. sa rozmohlo.

Zchúostívelos je hlavnou chybou našej doby. Pozrime na stromy na

kraji lesa, zvlášte na západnej, alebo vetrovej strane, jako statne vzdorujú

všetkým búrkam. Srovnáte-li tieto stromy so stromami, ktoré sú v prostred

lesa, tu naskytne sa vám vide náramný rozdiel. Vytnite as lesa tak, aby

sa víchor mohol dosta k stromom vo vnútri lesa a o sa stane? Tie stromy

nevyrástly v závetrí, neoddolajú vichróm a búrkam a ke prijdu víchry

bu sú s koreami vyrvané, bu polámané,—ale stromy na kraji lesa vzdo-

rujú i tým najhorším búrkam. Tieto príklady znázorujú loveka delikát-

neho (zchúostiveného) a otužilého. Tisíce udí trpí a bedáka hoc všetky

ich asté sú v poriadku a len zchúlostivos je príinou ich neduhu. Zaiste

tento vek môžeme nazva vekom zchúostivosti, lebo ešte nikdy priemerný

vek života udského neklesol tak hlboko ako práve teraz. Pred pár rokmi

priemerný vek udského života obnášal 34 roky, kdežto dnes obnáša len asi

23—25. Zchúostivos otvára dvere i vráta mnohým chorobám. Vezmi-

me ku príkladu katar. Stá a stá udí trpí cez rok na katar a sotva 6—

8

týždov sú od neho voní. Ustaviné katary dovedú organismus do ruiny

(záhuby). asti katarom zachvátené slabnú a nedajú sa potrebova. Z
katarov môžu sa vyvinú mnohé iné nemoce a urobi životu predasný konec,

a ako je to s katarmi, tak práve je i s inými chorobami. Kto nie je otužilý,

nebude môc dôležitejšie povolanie riadne zastáva, naopak: bude rok pri

roku nepotrebnejším. Otužilos je potrebná ku zdraviu a k dlhému veku;

zchúostivos plodí hojné nemoce, mnoho súženia a biedy a má v zapätí

predasnú smr.

"Príliš mnoho, príliš málo, .

nie je k dúhu, nie je zdravo,"

hovorí príslovie. Jestli zchúostivos je vekým zlom, ktoré zapríiuje

toké nemoce, môže i zima škodi udskej prirodzenosti a chorobu, súženie

a záhubu zapríini. Telo potrebuje v lete ochranu od horúosti a v zime

od zimy. Keby vrabec bol v zime obleený do letného "fraku" zaiste by

zimu neprežil. Tak je to i s lesnou zverinou, ba i s lovekom.

Jestli vezmeme do povahy veký poet chorôb, akými udské telo hy-

nie, radi by sme sa opýtali: Zkadia nadobudneme toko silných a dobrých

liekov, aby sme sa nimi vylieili? Jak mnohonásobná musí by lekára vo

svojich prostriedkoch, aby zakroila proti množstvu nemocí. Odpove
znie: Voda a byliny z rastlinstva vybrané, poskytujú hlavné veci liei ne-

moce a choré telo uzdravi*. Ale tu ide o to, ako sa má voda užíva, ktoré

rastliny majú sa vybra a ako ich užíva. Trpí-li telo, tu nepochybne jestvu-

je dajaké porušenie, ktoré rozrušilo krásny súlad a tým prikmotrila sa cho-

robina, ktorá zdravé telo uinila chorým. Lieky teda musia chorobinu, do

tela vniknutú, rozpusti a vyhodi. V rozpušovaní a vymetávaní máme
pokraova tak dlho, kým všetka chorobina nie je rozpustená a vymietnutá

a porušenie, ktorým telo onemocnelo, je nie napravené. To všetko je v

stave uini voda a byliny, jestli ich správne užívame. V správnom užívaní

záleží to veké umenie: nie príliš málo, nie príliš mnoho, nie príliš asto,

všetko v pravý as! (O vodoliebe písali sme v knihe "Vodolieba".)
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Prírodné Práva a Veda.
"Veda nechová an^ náklonnos ani odpor;

jej cieom je pravda." (Grove.)

Celé stvorenie sveta zariadené je na vedeckých zásadách. Prírodné

zákony riadia celým vesmírom. Veda je abecedou, pomocou ktorej ítame
múdros a dobrotu Stvoritea v jeho prácach. Boh dal lovekovi rozum a

tým možnos poznávania prírodných zákonov. Civilizácia je plodom vedy.

Veda je loou plávajúcou po nekonenom mori múdrosti. Veda je svetlom

pravdy. Pozrime na panorámu nevedomosti pár sto rokov nazpät. Poz-

rime na té temné doby, ke ud bol nevedomým, zkazeným, sprostým, ke
bojazlivos, poverivos at. boly jedinou jeho vierou a nevedomos jeho

vzdelaním,—ke mysle bolo priestupkom zákona, ba ešte aj pouenie svoj-

ho vlastného tela bolo zakázané. Takým spôsobom rozum udský bol za-

krpatený, jeho vyššia povaha potlaená, kdežto jeho podlejšie živly, náchyl-

nosti a prirodzené pudy boly podráždené, popudené a vyvinuté. Neudskos,
ukrutnos a prirodzená divokos boly jeho samojedinou reformou.

OBRAZ s.

Praveká oraka.
(Staroveký lovek nemal takých pluhov, jaké dnes máme. Jeho pluh

pozostával z kusa dreva, do ktorého zapriahnul si ženu, synov alebo dievky

a pooral si zem. Ale dnes je to iná, lebo udia napred pokraujú a pomocou
nových vynálezov uavujú si práce. Len v zdravotníctve zostali sme v po-

zadí. Bárs by i tu nastúpila doba poznávania a pouenia sa o zdravovede,

životaspráve a iných znédostiach v živote nám potrebných.)

Až na poiatku I 7. stoletia udia poali mysle. Chmáry, ktoré pre
tým zatemovaly duševné nebo loveka, rozišly sa a na ich miesto nastúpilo



DOMÁCI LEKÁR A RADCA

svetlo pravdy. Vzdelávanie riastlo a ud poal napredova. Preo je to,

že za posledných 50 rokov lovek viac uskutonil, lapil sa do zkúmania a

uenia prírody, prírodných zákonov? Veda lapila sa elektriny a pouila nás o

jej zázranej moci. Veda vynašla lubu (chémiu) a pokázala nám cestu ku
využitkovaniu luby v umení a v priemysle (v továrach). Veda založila

zemezpyt a pouila nás o vrstvách zeme. Veda zašla až do scimých nebies

a založila hvezdárstvo (astronómiu) a tým odkryla zákony, ktoré riadia zem,

slnko a hviezdy. Veda vymyslela potovedu (rachunky) a odhalila jej upo-

trebenie v obchodnom živote,—jedným slovom—všetko dobré a veké tohto

sveta je následkom vedy. Veda je jediná spoahlivá správa—jediné zame-

nitené slovo s pravdou. Naopak: Neveda pozostáva z mienenia, bájok,

hlúpostí a z nespoahlivých myslí.

Zákony prírody sú nezmenitené, neuprositené, nestranné, jasné. Ony
sú mudré a užitoné nariadenie samého Boha pre blahobyt loveka. Každý
bô, každé trápenie ducha, choroby at, sú pokutami za nejaký priestupok

niektorého mandátu (rozkazu) prírody. Nemoc, zloin, bieda at. pochodia

z pôvodu nepovinovania sa tým rozkazom. Avšak jestli sa chceme zákonom
prírody povinova, musíme sa o nich poui. Veda je otvorená pre každého.

Pán Boh nestvoril loveka hlúpym, nevedomým; prozretelnos Božská poz-

naila znakmi všetky veci sveta ako kame, trávu, byliny, vtákov, zvieratá,

poda barvy, vzrastu, úžitku, chuti, vône, at. Tá prozretelnos Božská dala

lovekovi rozum do rozpoznávania tých vecí, aby ich mohol použi da svojej

potreby. Boh dal lovekovi dos, ale nie viac, než potrebuje. Rozumom
mu daným, lovek má právo nielen vyzkúma, vynájs a vzia si z prírody to,

o mu je potrebné, ale mnohokrát je do toho aj prinútený, aby mohol ži.

Boh nikdy nezrobí pre loveka to, o si lovek sám môže zrobi. V prírode

nerastie hotová stolika, len drevo a stoliky musíme si sami zrobi; lovek
nikdy nevykope zo zeme zhotovené hodinky alebo zlaté retiazky, len zlato;

telegraf a telefón Boh nezrobil, len dal elektriný prúd, teda silu k tomu, ale

telegraf zrobil si lovek sám; prozretelnos Božská nedala nám lode a želez-

nice, len rozum k vynálezu; lovek nedostáva z chrobáka hodvabníka hotový

hodváb, len materiál a spôsob do vyrábania hodvábu vynašiel si lovek sám;

Boh nerobí vína, pálenky, pivá, medicíny, pilulky at. On dal lovekovi rast-

liny, byliny a rozmanité látky, ktoré nájdeme v dielni matky prírody, ale mu-
síme si ich sami zrobi, na to máme rozum. Preto hlúpo je mysle, že Boh
nieo pre nás urobí, jestli my sa seoni nepousilujeme to urobi. Boh pomáha
nám len tak, ke si sami pomáhame a pomáha si len tak môžeme, ke sa

pouíme o zákonoch prírody a potom sa ich aj podržíme.

Boh dal celej prírode, teda i lovekovi, urité zákony a hovoril mu:
* Pomôž si sám i ja ti pomôžem." Nemáme sa spolieha len na samé mod-
litby a prosby "aby nás Boh od nemoce a nešastia zachráni rái', lebo mod-
litba nám len tak poslúži, jestli sa Božským zákonom povinujeme. V Sv.

Písme ítame, že "Kto odvracia ucho svoje aby neslyšal zákon, i modlitba

jeho je ohavnosou" (Prísl. XXVIII—9.). Z toho vidíme, že darmo bude-

me sa modli o polepšenie nášho zdravia at., ke nezadržíme rozkaz Boha
—rozkaz prírody. Zákon je neuprositený a jestli si kto myslí, že i pri pre-
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OBRAZ 6. Pokrytec.

Pretváranie je najväšom ne-

šachetnosou terajšieho veku.

(Feurbach.)

stúpení zákonov môže by dobrým a šastlivým

na tomto šírom svete, to by toko znailo, že chce

prevýši samého Boha, že podobne ako pokrytec,

chce Ho oklama a to. drahý priateu, nepo-

darilo sa ani samému Satanášovi, lebo ani on s

jeho celou prefíkanosou, múdrosou a Istivo-

sou toho docieli nemohol.

Avšak, hoc žijeme v dobe najväších po-

krokov a hoc vynalezavos udského ducha na-

máha sa strojovými vynálezami prácu loveka
zmenši a stav jeho príjemnejším zrobi, predsa

zanedbávame samých sebe. O všetkom sa radi

pouíme, všetko zkúmame, len o .svojom vlast-

nom tele, o svojich orgánoch neznáme ni. Ne-
vieme, ako sme složení, ako úinkujú naše vnú-

torné ústroje, nevieme o je pre nás dobré a o
je zlé a predsa to by malo by najhlavnejším

uením pre nás, lebo od toho záleží náš dobrobyt, naše zdravie, naše—všet-

ko. Dnešný lovek rozumie sa do složenia a budovania rôznych mašín,

všetkému sa rád uí, kde môže zarobi, ale na to si ani nemyslí, že zarobi
len tak môže, ke je zdravý a zdravie si len tak môže zachova, ke zná

o je, z oho je složený, ako úinkujú jeho ústroje, o je najlepšie aby bol

zdravým at., aby, ke na neho nieo prijde, mohol si hne pomáha.
Pri tých všetkých pokrokoch vedy zanedbávame zákony zdravovedy, a preto

plynie okolo nás stále nekonený bô a skoro každý lovek dotýkaný je

duševnými a telesnými chorobami, obrovskou to biedou.

O pudných príinách našej biedy písa nejdem; té, ako sme sa uili,

pochádzajú od našich prarodiov Adama a Evy. Adamova neposlušnos,

pýcha, zvedavos zapríinily rozmanité nehody, ale v tom my sme nevinní.

To samé môžeme tvrdi o spoluúinkujúcich príinách nášho nešas-

tia. Živelné pohromy (elementy) a všetky iné stvorenia sveta ozbrojené

sú proti nám. Ohe, voda, kamenec, at. sú asto naším trestom. Nebo
hrozí nám planétami, meteorami, hrmavicou, blýskaním, nemiernou horú-

osou a zimou, zemetrasením, vetrami, orkánami; následkom tých zase

pochádzajú hlad, mor, a iné epidemické i pandemické nemoce. Stvorenia

ako lev, vlk, had at. sú našimi nepriatemi—niektoré s kopytami, iné

zase s rohami, zubami, žihadlami, vzduchom at. zabíjajú nás. Ešte aj v

pekne kvetúcich bylinkách nachádzajú sa jedovaté látky, ktoré môžu nám
náhlu smr zapríini. Ale najväším nepriateom loveka je lovek.

Všetci sme deti jedného Otca, alebo aspo mali by sme by a jednak ani

sám diabol nepotrafí tak mui, trápi, ubližova, tyranova, prenasledo-

va, ako jedon lovek druhého. Epidemické nemoce dajú sa predvide

a lekári môžu nás proti ním bráni, môžu nemociam predís; aj proti iným

stovereniam môžeme sa bráni,—ale bráni sa proti lovekovi je vemi ažká
úloha. Preto ume sa zákonom prírody, poznávajme seba samých a tým
poznáme i nášho najväšieho nepriatea-loveka. Nenechajme celé naše

položenie a polepšenie v rukách Božích, vezmime do ohadu, že tu je rad na
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nás, aby sme sa sami lapili do práce a tým napravili s našimi vlastnými si-

lami "pri Božskej pomoci" naše stanoviská. Boh nechce, aby to vždy tak

zle s nami bolo, jako práve dnes. On chce ma loveka zdravého, silného,

pekného, ale On aj to chce, aby sme sa zákonom povinnovali. -• Boh je do-

brý; Jeho zákony sú dobré a múdre; On nám chce dobre, ale Boh pre nás

nikdy robi nebude, ke sa nebudeme usilova, aby sme si sami nepomá-

hali.

Divy udského tela.

Ke sa obzreme okolo seba, vidíme celé množstvo tých najrozma-

nitejších výtvorov udského rozumu a schopností. Vidíme tie dokonalé ná-

stroje sprostredkovania, železné koaje, na ktorých sa rýchle nesieme z

jedného miesta na druhé; nádherné a rýchle lode a parníky, po uliciach jacha-

júce elektrické vozne; vidíme zázrané tvorby techniného umenia, mosty,

tunele, viadukty, kanále at. Edison, ten udotvorca nového veku, budí

obdiv celého sveta svojimi vynálezami na poli elektriky. Telefonové a

telegrafické drôty a rádio prenášajú slová a odkazy na slá mí, i to za pár

minút. Zachvátení sme výkonami umenia, postupom mechaniky a stroj-

níctva. lovek opanoval prírodu a prinútil ju ku svojej službe, ale pri

tom všetkom i môžeme nájs väšie dielo, peknejšie, symetrinejšie, složi-

tejšie a súasne tak dokonalé vybudované, jako je udské telo? NIE!

lovek je najsložitejší stroj. lovek je vtelenie celého sveta. lovek,

to najvýznamnejšie dielo Stvoritea, utvorené na Jeho obraz a podobenstvo.

Najpeknejší a najdokonalejší zo všetkých stvorení tohoto sveta; v symetrii

svojej postavy pekný, v rozume božský, v podobe estetiný, v sile veký,

v budove tela obrovský, v pohyboch šikovný, v prispôsobení sa ku jakej-

kovek okolnosti neprekonatený. Hadiac na udské telo, vo všeobec

nosti a i v jeho iastkach, musíme vyvola so žalmistom Dávidom, že K
vek je vekolepé a zázrané stvorenie.

lovek je najdokonalejší tvor. Ke Všemohúci Boh stvoril prvého

loveka, stvoril ho dokonalým. Stvoril keiždý ústroj tela, vyznaiac mu od

poiatku stálu a uritú innos. Každá kos, každý uv, sval, žila, ústroj,

tkanina z ktorých budova tela pozostáva, sú tak zbudované, aby mohly

dôkladne vykonáva tú p^ácu, na ktorú boly urené . Ku príkladu: Kosti

a svaly dávajú telu podobu, symetriu a vykonávajú rozmanité innosti tela

a údov. innosou modzgu myslíme, cítime a robíme; oné nervy pochy-

távajú podobu a barvu predmetov a posielajú vyobrazenie týchže do

modzgu; nervy sluchu pochytávajú hlasy; nervy uchu rozoznávajú zápach;

nervy kože poznávajú dotýkaním predmetov ich podobu, vekos, jakos

at.; nervy pohybu prenášajú vôu modzgu do systému svalov a prinášajú
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ho do pohybu. Srdce sbiera všetku neistú krv z celého tela, pošle ju do

púc, aby sa tam oistila a vrátiac sa do srdca, ktoré osvieženú krv s vekým
tlakom znovu vysiela do žíl. Arterie (tepne) a žily slúžia obehu krvi v tele;

rozvážajú sviežu a oistenú krv zo srdca a prinášajú krv do srdca a púc na

oistenie. Púca istia krv od uhliitej kyseliny a naplujú ju kyslíkom.

Žalúdok, pomocou sliny, žalúdkovej kyseliny a žli, trávi pokrmy, prerába

ich na krv; adviny plnia úlohu ceditiek, na lepšie oistenie krvi.

Z horeudaného vidíme teda, ža každý úd, každá iastka tela má vy-

znaenú istú innos, a voné a riadne konanie tej innosti je nevyhnute-

nou podmienkou zdravého tela, duše a spokojnej mysli.
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Anatómia ili budova udského tela.

"Nikto nestojí tak vysoko aby nemohol

ešte stúpa a nikto tak nízko, aby ne-

mohol ešte padnú."

Vo všeobecných školách uí sa o anatómii a fisiologii alebo vemi málo,

alebo príliš nejasno. Je mnoho takých udí, ktorí nie sú oboznámení so

stavbou udského tela a s výkonmi jednotlivých jeho astí a preto predpo-

kladám, že bude nielen užitoné, ale i potrebné poda krátky prehad stavby

udského tela a výkonov jeho orgánov. Anatómia a fisiologia sú prirodzene

nerozluitené, ale v záujme lepšieho porozumenia pojednáva budem o

oboch osobité, aby ctení itateia mohli ma obstojný pochop tejto zázranej,

živej mašiny udskej. Podrobný opis všetkých jednotlivých kostí a ústrojov

bol by zbytoný; to patrí lekárom, ktorí celý svoj život venujú náukám ud-
ského tela a jeho orgánov. Preto uvediem tu to, o uznávam za potrebné a

píšem zvlášte pre pospolitý ud tak, aby ma každý porozumel. Pri popise

pomerov anatomických a fisiologických držím sa výkladov professora

Hyrtla, doktorov Muellera, Poppera, Buechnera a iných dobre známych le-

károv a spisovateov.

Anatómia obsahuje náuku budovy udského tela a jeho orgánov. ud-
ské telo skladá sa z mnohých pevných a mäkkých astí. Každá as má svoje

složenie a konanie. Jednotlivé asti tela menujeme orgánmi (ústrojmi) a

všetky orgány dohromady tvoria organismus (sústavu).

Kapitola I.

KOSTI.

Kosti sú zákadom udského tela. Keby sme všetko mäso z loveka

obrali, zostaly by len samé kosti. Té kosti spolu složené menujú sa kostrou.

Svaly, dávajúce telu formu, odpadly by a slialy by sa v jednotnú neforemnú

massu, keby neboly podoprené kostrou, ktorá tu plní podpieranie celej bu-

dovy udského tela. Okrem toho na istých miestach slúžia kosti i na ochranu,

tvoriac pancier pre háklivejšie vnútorné ústroje. V mladom veku sú kosti

mäkké a ohybné; po 25. roku sú kosti dorastie a preto sú najsilnejšie a v

starom veku sú krechké a ahko sa lámu. Najvýznanej šie vlastnosti kosti

sú tvrdos a pružnos. Tieto vlastnosti sú složené Z'o súastí anorganickej

(nerastnej) a organickej (živoíšnej). Nerastné súastky dodávajú kostiam

tvrdos a pevnos a as organická dodáva im ohybnos a pružnos. (Váp-

no dáva kostiam tvrdos a mieša sa s bunkami asi tak, jako krochme sa mieša

s vláknami anového goliera, ktorý pomocou krochmeu ztvrdne.

)

Na kosti môžeme zpozorova kanále tak zvané Haversove kanále, cez

ktoré tiahnú sa tepny, žily a nervy. (Vidz Tab. 1. Obr. 8.)

KOSTRA.

Ke pozreme na udskú kostru, mimovone pocítime dajaké zdesenie.

Kostra bola od j akživa znakom smrti; svojim smutným výzorom vždy budí

v nás hrôzu a zošklivenie. Avšak, tá istá kostra celkom iná sa nám zdá.
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ke sa na u pozreme z anatomického ohadu. (Vidz Tab. 1. Obr. 7.)

Té hrôzyplné kosti pod vedeckou úvahou sú majstrovské dielo. Každá kos
je uritá ku vyplovaniu istej ohradenej innosti a da toho kosti majú inú

podobu. Daktoré sú dlhé, na príklad v ramenách a nohách; iné zase krátke

a hrubé, dávajúc silu a celos, ako to vidíme v klboch a v chrbtovej kosti;

niektoré sú ploskaté, té slúžia ku pokrytiu dutín a priehlbín; iné zeise majú
vyznaenú zvláštnu innos a da toho sú nesrovnotvarné, ako sú kosti rúk

a nôh.

Okrem vekej rozlinosti foriem da práce, ktoré jednotlivé kosti za-

stávajú, plán Všemohúceho Stavitea predovšetkým na to cielil, aby o naj-

väšia sila spojená bola s ahkostou. A tak kosti ramien a lebky sú okrúhle,

alebo trojhreoiaté, alfebo cievové, (rúrové) a z tej príiny popri menšej váhe
dávajú viac sily, než massívne, plné kosti, zárove nechajúc viac miesta pre

umiestnenie mäsa. Kosti sú najtvrdšie asti udského tela. Z dnu sú na-

plnené alebo špikom, ku príkladu v kostiach rúrovatých, alebo obsahujú

hubovitú, mäkkú látku, ktorá chybuje jedine kostiam docela malým, úplne

massívným.

Špik je mäkká, žlto-ervenastá látka a pozostáva zväša z tukového

tkaniva. Význam špiku nie je dosia úplne jasný.

Kosti sú obtiahnuté pokožkou pevne k ním priliehajúcou, tak zvanou
okosticou. Okostica je živiteka všetkých kostí; ona obsahuje krvné cievy,

vnikajúce do kanálov kostí a cez té cievy dostávajú kosti potrebný im pokrm
—krv.

Avšak neležia kosti v udskom tele vono, akoby vstrené medzi
mäsom, naopak, sú jedna s druhou pevne spojené s tak zvanými stužkami a

8valami,ako v kolenách, v lakti atd*. a síce tak, že sa nemôže jedna kos bez

druhej pohybova, omu hovoríme, že sú kosti nepohyblivé spojené, alebo

sa môže každá kos osobitne pohybova, o znaí, že je spojenie pohyblivé.

K spojeniu kostí petrebné sú chrumky, sväzky, meis a svaly. Mas je

na to, aby sa kosti pohybovaním nezhubily. Chrumky sú pružné, hladké,

biele podstate. Zdanlivé podobajú sa kostiam, ale sú mäkšie. Chrumky
nachádzajú sa v každom lánku na konci kosti tam, kde sa kosti spolu spá-

jajú a medzi obratiami chrbtovej kosti; tu obahujú pohyb drieku a slúžia

jako podušky, umenšujúc otras pri chodení, behaní, a skákaní.

Sväzáky (ligaments) držia spolu kostru. Okolo lánkov nachádzajú

sa stužky spojovacého tkaniva; to sú sväzky. Veký poet týchto sväzkov

nachádzame v kolenovom, lakovom atd'. lánku.

lánky sú té miesta, kde sa kosti spolu spájajú. V týchto lánkoch skrý-

vajú sa zvláštne mechúriky, z ktorých prýšti mastná tekutina a tá mastí lán-

ky tak, ako mašinista mastí svoj stroj. Tá mas dodáva kostiam klzkos a

chráni ich od zapálenia a trenia. lánky udského tela majú rozlinú pohy-

blivos, lebo sú kosti v lánkoch rozmanité spojené. Najpohyblivejší lánok

je v pleci, potom v kýli, tak samo je i dolná eus vemi pohyblivé s hlavou

spojená, jako tiež i prsty sú pohyblivé spojené.

Všetkých kostí v udskom tele (vyjmúc zubov a niektorých menších

kostí) je 200. udské telo delí sa na tri hlavné asti a síce:

Hlava, trup a okoniny (ruky a nohy).
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KOSTI HLAVY.
Hlava pozostáva z 22 kostí a delí sa na lebku a na tvár. Vynímajúc

pohybivú dolnú eus, všetky kosti sú medzi sebou pevne spojené a uzavie-

rajú najrozmanitejšie dutiny, v ktorých ležia ústroje smyslové a modzog.

Lebka skladá sa z osem kostí a síce: elná kos, záhlavná kos, dve kosti

temenové, dve kosti sluchové, jedna klinová a jedna rešetná kos. Miesto,

kde sa kraje dvoch kostí na hlave spájajú menujeme švom; medzi temeno-

vými kostiami je šípový šev, medzi elovými kostiamii elový šev, medzi tylo-

vou a dvoma temenovými kostiami týlový šev a od sluchy do sluchy medzi

dvoma elovými a dvoma temenovými kostiami nachádza sa vencový šev.

Pomocou tých švov kosti sú silne, nepohyblivé spolu spojené. Po ukonení
vzrastu udského tela, i kosti lebky pevne srastú. Lebkové kosti tvoria du-

tinu, v ktorej ležia modzgy. (Vidz Tab. I Obr. 1 0.

)

Tvár má M kostí a síce: Dve nosové kosti, dve lícne kosti, dve pátrové

kosti, dve jarmové kosti, dve horno-eustné kosti, dve nosové škrupiny,

jednu radlinú kos a dolnú eus. Na tvári nachádzame dutiny a síce:

Nosovú dutinu, dve oné dutiny a ústa. V ústnej dutine (v hornej a v dolnej

eusti) sú zuby.

KOSTI TRUPU.

Kosti trupu pozostávajú z chrbtovej kosti, z rebár a z prsnej kosti.

CHRBTOVÁ KOS. (Páter.)

Chrbtová kos tiahne sa od hlavy dolu chibtom a

koní :ía v ritnej kostí. (Vi pripojený obrázok.) —
Složená je z 24, jedna na druhej ležiacich, obrúkovitých
kostí, ktoré menujeme obratami. V obratoch sú otvory

(diery), pomocou ktorých formujú obratie vo vnútri

chrbtovej kosti jednu dlhú lúru, tak zvanú patrovú stoku

a v nej nachádza sa jedna vemi háklivá, citlivá hmota,
tak zvaná miecha alebo špik chrbtovej kosti. (O mieche

pohovoríme ešte na inom mieste.) Medzi obratami
nachádzajú sa chrumkové podušky, ktoré sa cez de
sahujú a lovek je obyajne nižší na veer, než z rána,

—vo sne ale té chrumky zase nadobudnú svoju riadnu

vekos. Na chrbtovej kosti rozoznávame—idúc z hora

dolu—krkovú as, ktorá pozostáva zo sedem krkových

obratov; alej prsnú as, pozostávajúcu z 12 prsných

alebo hrudných obratov a bedrovú as, obsahujúcu

5 bedrových obratov. Této 24 obratie menujeme
pravdivými obratami, kdežto ostatnú as chrbtovej

kosti, tak zvanú krížovú kos s jej hákom menujeme
nepradivými obratami, lebo té spolu zrástly a preto

nemôžu kona výkony, jaké konajú pravdivé obratie.

Obratie sú spojené sa reaz a tak mocno, že môžu vydr-

ža náramný tlak a váhu, pri tom ale chrbtová kos v

Chrbtová kos (Páter.) celosti je pružná, jako guma.
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KRÍŽOVÁ KOS.

Je to trojhranná od vrchu, smerom dolu užiaca sa kos a podobá a rylu.

Predná plocha krížovej kosti je hladká a vyhlbaná a zadná plocha je vypu-
klá, nerovná. Konec krížovej kosti spája sa s ritnou kosou. Po oboch
stranách kríža ležia kýelné alebo kbové kosti, jedna pravá a druhá avá;
té kosti sú pevne s krížom spojené a jako venec tiahnú sa na obe strany ku
predu. Krížová kos uzaviera na zadku panvicu, vsúvajúc sa medzi obe
kosti kýelné a pozostáva z pä obratov, ktoré poas doby zralosti spolu

srastú a preto menujú sa nepravdivými obratami. Na konci krížovej kosti

nachádza sa ritná kos (hak) pozostávajúca z 3—4 zrastlých obratov a

je s krížovou kosou pohyblivé spojená.

PRSNÁ KOS.
Prsná kos leží naproti prsnej asti chrbtovej kosti a tvorí prednú hranicu

prsnej dutiny. Rozoznávame na nej hornú as tak zvanú rukovä alebo

rúku, strednú as epel a dolnú as chrumku meovitú. Okraje prsnej

kosti spojené sú s rebrami a tým spojením a spojením chrbtovej kosti s rebra-

mi, tvorí sa prsný alebo hrudný kos. (Vidz Tab. 1. Obr. 12. Lit. P.)

REBRÁ.

Riadne zbudovaný lovek má 24 rebár, uložené párne po 1 2 na každej

strane. Rebrá sú pripevnené zo zadku ku chrbtovej kosti, z predku prvých

sedem párov pomocou chrumky ku prsnej kosti, tri nižšie páry spojené sú

samé so sebou chrumkami a dva spodné páry stoja úplne slobodne. Hor-
ných sedem menujeme pravdivými a dolných pä nepravdivými rebrami.

Dlhé, tenké rebrá dodávajú prsnej dutine ahkosti, pri tom ale tvoria

silnú budovu. Chrumky dávajú prsnej dutine pružnos. Sú to tri najhlav-

nejšie vlastnosti prsnej dutiny, ahkos, sila a pružnos, ktoré chránia vnútor-

né, háklivé ústroje od útisku a zabezpeujú im slobodný pohyb pri dýchaní.

(Vidz Tab. I. Obr. 12.)

Prsná kos, 1 2 párov obratov a 1 2 párov rebár tvoria košu podobnú
klietku, tak zvaný prsný koi. Vnútro prsného koša je prsná dutina a v tej

nachádzajú sa srdce, púca a krvovody (tepny a žily). Tab. I. Obraz 12.

znázoruje prsný koš, rúkou poznaený.

HORNÉ OKONINY.

Horné okoniny (ruky) delia sa na tri asti a síce: Na horné rameno,

dolné rameno a ruku. (Vi Tab. I Obr. 1 3.) Na horných okoninách rozoz-

návame lopatku, kúovú, ramenovú, lakovú (píšalovú) a vretenovú kos,

päs, záprsné kosti a prsty. Horné okoniny sú k vrchu prsného koša pripev-

nené na pravo i na avo. Ramená složené sú z lopatiek, z kúových a ra-

menových kostí a sú jedny z najpríhodnejšie sostavených iastok kostry.

Spojenia týchto kostí pozoztávajú z plaskatých pologuli, vložených do zod-

povedných priehlbín. (Vidz Tab. 1. Obr. X.) Kosti ramien sa ahko môžu
vytknú následkom plytkosti tých priehlbín, avšak tá istá okolnos zabez-
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peuje, o náhradu, snadný a chytrý pohyb ramien v bársakom smere, o by

pri hlbších priehlbinách nebolo možné.

Kúová kos ide od lopatky ku prsnej kosti a ahko môže sa nahma-

ta i u tých najtlstejších udí. Jej úloha je chráni hlavné ústroje vnútorné

a drža spojenie ramien v istej diake od prs, o dáva ramenám viac miesta

a pohyblivosti. Toto miesto, kde sa kúová kos s lopatkou spája, menu-

jeme plecom a k tomu je pripojené v plecovom lánku horné rameno; hlbšie

pod plecom je jama—podpazušie. (Vidz Tab. I Obr. 7.)

Lopatka je široká, trojuhlastá, plochá kos; leží na zadnej polovici

prsnej dutiny, ktorú pokrýva v diake od druhého rebra až dolu k ôsmemu

rebru. Jej predná plata je mierne vydutá a prilieha ku zadnej stene rebár.

Na zadnej platni upevujú sa najrozmanitejšie svaly. Zadná táto plata

rozdelená je silným lopatkovým hrebeom, na dve asti asíce: na nadhrebe-

ovú a podhrebeovú jamu.

DOLNÉ OKONCINY.

Dolné okoniny delia sa na stehno, na spodný hnát (hole) a na nohu.

Hnát a stehno spájajú sa v kolenovom lánku a tým tvoria na zadnej asti

podkolenie. Zadná as hnátu je lýtko; dolu kde sa hnát s nohou spojuje, |e

nohový (nožný) lánok; zadná as nohy je päta; horná as menuje sa

nárt alebo priehlavok; spodná as nohy je podošva iže šapa a na predku

nohy sú prsty a palce. (Vidz Tab. I Obrazy 1— 14.)

kýCové kosti.

Po oboch stranách kríža ležia silné kosti, jedna pravá a druhá avá
kos; to sú kýové kosti. Obe sú s krížovou kosou silne spojené, a ako

venec tiahnú sa na obe strany ku predku. Na ich plochách nachádzajú sa

guaté jamy, ktoré kbovými jamami menujeme. S tými spája sa horný

konec stehnových kostí (klb) v kýovom lánku. Ke vezmeme do oh-

adu vážnos týchto kostí, zdá sa to podivným, že uenci pomenovali ich

bezmennými (Ossa innominata) ; na prvý pohad zdajú sa by neobratnými,

avšak ich celá forma da práce, akú konajú, je vemi ideálna.

PANVICA.

Panvica je nerovnotvorná kotlina; budovu jej tvoria kýové kosti,

krížová kos a ritná kos. Na krížovú kos, jako na rohový kame, opretá

je celá budova drieku, ktorého silným základom je panvica. (Vidz Tab. I.

Obr. 15.) Mužská panvica odpovedá jednoducho úelom sily a pohybu,

kdežto ženská panvica slúži mimo toho jako prvá kolíska ešte nenarodeného

dieaa a konene jej otvorom prichádza plod pri pôrode na svet. Priemer

ženskej panvici je teda širší a širšia panvica tvorí väšiu šírku kýov (bo-

kov. )
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Kapitola II.

SVALY.
udské telo menujeme svalami. Svaly dávajú telu podobu a súmer-

nos (symetriu) a vykonávajú veškeré pohyby udského tela. Svaly sú slo-

žené z vlákien, to jest, každý jednotHvý sval pozostáva z mnohých svalových
sväzokov. Pod drobnohadom badáme, že svaly sú zbudované z vlákien

priene páskovatých alebo z hladkých vlákien. Všetky svaly zbudované z

vlákien priene páskovitých, podrobené sú našej vôli ako ku príkladu svaly

rúk, nôh a vôbec všetky svaly ovládajúce kostru. Výnimku z toho pravidla

iní sval srdca, ktorý je priene páskovitý, ale vôli našej nepodlieha; mimo
toho svaly dýchacích ústrojov, ktoré pracujú proti našej vôli i vtedy ke
spíme. Svaly pozostávajúce z hladkých vlákien nie sú podrobené našej vôli,

ale pracujú neodvisle; sú to svaly, ktoré nespôsobujú žiadny pohyb tela, ani

nikde nesúvisia a kostiami, ale ležia vo vnútri vekých dutín tela, j ako ku prí-

kladu v žalúdku, v revách a v mechúre. Menujú sa hladkými alebo orga-

nickými svalami na rozdiel od svalstva priene páskovatého (animalného).
Každý, vôli našej podliehajúci sval je v spojení s modzgom, jako so stredi-

štím pohybov, vôou našou diktovaných a hladké svaly pracujú úplne neod-
visle od modzgu.

Svaly práve tak, ako kosti, majú rozlinú podobu. Niektoré sú široké

jako blany, iné dlhé jako povrázky (Vidz Tab. III. Obr. 20.). Väšina svalov

priene páskovitých je na tele dvojnásíobná, na pravej strane totožná jako na
avej a len zriedka stáva sa, aby sa len jedon sval sám pohyboval.

Svaly sú upevnené ku kostiam pomocou bielych sväzov, ktoré menu-
jeme šachami. Té šachy vyzerajú ako široké, biele blany a tými sú svaly

na kostiach pripevnené.

Na lebke máme málo svalov, ponevá sa kosti na lebke nepohybujú a

té svaly, o sú na lebke, hybajú len kožu na hlave. Na krku máme mnoho
svalov, takže nie je možno krkové obratie, na ktorých sú svaly najviac

upevnené, ani nahmata. Krkové svaly tiahnú sa od krkových obratov,

od prsnej kosti, od kúovej kosti, a od prvého rebra nahor ku hlave, k dol-

nej eusti k ohryzku a ku jazykovej kosti, na ktorej je jazyk pripevnený, a

pohybujú všetky tie údy a síce: hlavu napred, nazad a na strany; dolnú e-
us sahujú dolu a hýbajú ju bokom, kdežto sánkové svaly ahajú ju nap-

red, nazad a nahor a tým spôsobom zatvárajú sa otvorené ústa. Rovnako
pohybujú té svaly aj jazykovú kos a ohryzok (hrtan).

Medzi jednotlivými rebrami postáva medzera, lebo rebrá nepriliehajú

hranami jedno na druhé, jako to vidíme na obraze 7 Tab. I. Aby medzera

sa vyplnila a aby tým prsné ústroje chránené boly, tiahnú svaly od každého

horného rebra k dolnému, vypajú medzery a tým tvoria s rebrami tak

zvanú prsnú dutinu. Dno prsnej dutiny tvorí jedon vemi dôležitý, široký

sval, ktorý sval menuje sa bránica alebo prepona; táto je prirastnutá na spo-

dnom kraji posledných rebár; pohovoríme o nej ešte na inom mieste.

Na prsiach, na zadku a po bokoch máme mnoho svalov, ktoré slúžia

alebo ku dýchauin, ailebo k pohybovaniu prs a celého ramena. Od rebár a

od prsnej kosti tiahnú sa po bokoch tela silné svaly dolu ku kbovým kos-
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tiam, tvoria brušnú dutinu a sú tiež na zadku na bederných (brušných)

obratoch pripevnené.

Medzi svalmi ramena spomneme tu deltový sval, ktorý je svalom sily,

apráve i iné svaly konajú tú úlohu. Jestli vystrme rameno vo vodorov-

nom smere a potom ho silno sohneme v lakti, vtedy spozorujeme, že celá

iastka medzi lakom a plecom utvorí sa v tvrdú vypuklinu; to je dvoj-

hlavý sval (biceps), ktorý sa po narovnaní ramena zmenší a zmäkne.

Svaly spodného ramena pohybujú ruku. Vo vrchnej asti ramena nachá-

dza sa asi pätdesiattri svalov, ktorých sostavenie dáva ramenám sily, podoby

a spôsobnosti ku rôznym pohybom.

Na nohách máme predné silné svaly sedáce, ktoré vychádzajú od

panvice a pohybujú nohami, stavajú ich ku predku, ku zadku a toia nimi.

Dlhé svaly, ktoré od panvice pochádzajú, odahujú nohu od seba, pria-

hujú ju a hýbujú ou. Svaly lýtkové s inými pomáhajú pri pohybovaní prs-

tov a nôh.

Ponevá každý pohyb stáva sa sahovaním a napínaním alebo uvol-

nením, a ponevá pohyb je tým silnejší ím lepšie sú svaly napínané a uvol-

nované (stiahnuté a roztiahnuté) nastane otázka: Ci je dobre pre telo a pre

zdravie, jestli sa svaly silnejšie a rýchlejšie napínajú a jestli je to dobre,

jakými prostriedkami dosiahneme toho, aby svaly vyvinuly sa k tej doko-

nalosti? Na prvú otázku odpoveou je "ÁNO", lebo sila a vytrvalos in-

nosti svalovej znamená toko, ako fysická sila loveka, a ím je lovek sil-

nejší, tým je zdatnejší do práce, — tým je zdravší.

A jakými prostriedkami môžeme docieli vývoje svalstva? CVIKOM.
Svaly vyviujú sa cvikom a preto jednoduchý robotník má silnejšie svaly,

než ten, ktorý nerobí. Každý sval, ktorý nie je cviený, slabne, vädne a

konene hyne; každý sval, ktorý cviíme, a pravidelne užívame, silneje,

rastie a nabýva väšiu schopnos ku sahovaniu sa. O tom môžeme sa pre-

svedi, ke pozreme sa na atléta, u ktorého svalstvo rastie a nabýva kaž-

dodenným cvikom ohromnú tvrdos. Svaly môžu by vypestované ku vä-
šej schopnosti k pohybom a ku väšej sile; ale nezapomínajme i na druhú

stranu, že svalstvo pri riadnom cviku, môže sa len vtedy vyvíja a rás, jestli

s vývojom sily požívame náležitý pokrm. Známo je, že delník, ktorý cez

celý de naahuje svaly, má iný hlad, než lovek, ktorý celý de nevyjde

z domu. Ale z druhej strany máme sa varova od prílišného namáhania

svalov. Únava je najlepším znamením, kedy telo potrebuje odpoinku.

Pamäta treba, že innos je život a neinnos smr. A preto pravidelnos

pohybu ,stupovanie a mierne cvienie svalstva to sú té tri hlavné body,

ktoré každý, kto chce ma silné svaly, musí si vziia k srdcu, jestli sa chce

zachráni od nepríjemných výsledkov. Prechádzka, telocvik, (gymnasti-

ka-cvienie) majú blahodarný vliv na vývoj silných prs, na žaJúdok, na

vzduchu úinkuje výborne, podporuje spánok, zaživanie at. Každý
nech si vezme asu a príležitosti, aby denne šiel na prechádzku alebo aby

sa staral udrža si telo pravidelnými cvieniami doma. Pä minút ráno a pä
minút veer vystaí. (Vi "Telocvik.")
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Obr. 16 Obr. 17

II. Tabuka. Svaly.
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VYSVETLENIE II. TABUKY:

Svaly dostávajú svcje mená poda ich zvláštneho charakteru, budovy, tvaru at. Na obraze 16.

znázornené sú nasledujúce svaly:

1.
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III. Tabuka. Rôzne svaly.

VYSVETLENIE III. TABUKY:
OBRAZ 18. Svaly drieku.

OBRAZ 19. Svaly ruky. D, dvojhlavý sval; T, trojhlavý sval: V, vretenová kos.
OBRAZ 20. Podoba priene páskovatých svalových vlákien. (Zväšená forma.)

OBRAZ 21. Napínanie sa dvojhlavého a trojhlavého svala (D. T.).

OBRAZ 22. Svaly tv.nre a krku.

OBRAZ 23. Svaly nohy (zo zadku).

OBRAZ 24. Svaly medzi rebrami.

OBRAZ 25. Svaly nohy (z predku).
OBRAZ 26. Svaly ruky.

OBRAZ 27. Tu vidíme sval prirastlý ku kosti pomocou SFachv.

V, svalové vlákna; S, šacha; K, kos rúrovatá; O, kos, a& ktorej vidíme šachu prirastnutú.

OBRAZ 28. Stavba priepony a jej rôzne spojenia v brušnej dat.iao S S, S, vyobrazuje šachy bránice.

OBRAZ 29. Prierez priene páskovatého svala (1); 2, prieny prierez; 3, 4, doštiky svalové; E,

jedna aoštika oddelená; 6, vlákienka; 7, 8, oddelené vlákienka. (Silne zväšené.))
OBRAZ 30. Rôzne podoby a tvary svalov.
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Kapitola III.

TEPNY (ARTERIE).

Tepny sú pružné, blánkovité, silné, z troch vrstiev pozostávajúce cievy

^pajpy), cez ktoré, (vynímajúc púcnu tepnu) teie istá, zdravá, ervená
krv zo srdca do všetkých astí tela. Vnútorná vrstva je pokraovaním
fclany, ktorá "futruje" (zásobí) dutiny srdca; stredná vrstva dodáva prie-

nym vláknam svalovým a tkanivu silu, rozažitenos a pružnos a zovaj-
šia vrstva je bez vyznania a pozostáva len zo sväziva. Z komôr srdca vy-

chádzajú veké tepny a síce, z pravej komory púcna tepna a z avej
komory srdenica (Aorta). Pravé srdce obsahuje zneistenú krv a avé
srdce len istú, nezhubenú krv.

SRDECNICA (AORTA).

Srdenica je hlavným kmeom celej sústavy tepovej a je najväšia

tepna nášho tela, — asi na palec hrubá. Vychodí z avej komory srdca

jako srdenica vystupujúca, potom sa ohýba v oblúku nad avým prie-

duchom na avo do zadku a po avej strane prsnej pátere tiahne jako srde-

nica sostupujúca k bránici; tu potom bránicu prerazí a cez jej otvor vychodí

do brušnej dutiny a v tej delí sa vo výške štvrtého obrata bedrového jako

vidly na obe tepny kýôlné.

Z oblúku srdenice odchádzajú tri tepny, a síce: tepna bezmenná, ktorá

po krátkom priebehu delí sa na pravú krkavicu a na pravú tepnu podkú-
ovú. Krková tepna zase delí sa v ohryzku na dve vetviky a síce: na

vnútornú a na zovajšiu krkovú tepnu. (Vi Tabuky.) Poas tohto

priebehu aorta vydáva mnohé cievy, ktoré vysiela ku štítnej žaze, ku ústnej

dutine, ku svalom tváre, ku hltanu, ku uchu a k záhlaviu. Z nich tepna sán-

ková so svojimi vetvami zásobuje kožu, sánky, elo, as žuvacích a lícnych

svalov, — a vnútorná tepna eustná s mnohými vetvami opatruje krvou

iiornú a dolnú eus, mäkké pátro, mandle a iné mäkké asti hlavy.

Vnútorná krkavica leží zvonku od zovajšej krkavice, zahne sa však

za ou do vnútra a prebieha ahkým, toitým ahom, ležiac dos hjboko,

nahor a zaopatruje krvou hlavne modzog, oko a elo. Tepna podkúová,
ktorá vo vypuklom oblúku tiahne nad prvým rebrom k ramenu, aby svoji-

mi vetvami, stále menšími, opatrovala horné okonoiny (ruky a prsty),

vysiela pä vetviev: 1 ) tepnu obratovú, ktorá cez otvory v prienych výbež-

koch obratov krkových stúpa nahor, vchádza do lebkovej dutiny

a spája sa s obratovou tepnou druhej strany, zaopatrujúc krvou spodnú

as modzgu; 2) tepnu štítnej žazy; 3) vnútornú tepnu hrudnú, ktorá tiahne

k zadnej ploche prednej steny prsníka; 4) tepnu rebro-šíjovú a 5) prie-

nu tepnu krkovú.

Tepna podkúová, opatrivše hlavne svalstvo šije a horné svalstvo

prs krvou, postupuje pod kúovou kosou ku ramenu a v tej svojej ceste

vysiela šes vetviiek, ktoré opatrujú krvou prsné svalstvo a svalstvo ramien

Potom postupuje medzi dvojhlavým a trojhlavým svalom dolu k loku a v

tejto výške delí sa na tepnu vretenovej kosti a na tepnu lakovej kosti.

Tepna vretenovej kosti tiahne po strane palca, pozdlž dolného ramena a
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Obr. 38

Obr: á'i Obr. 36

IV. Tabuka. Tepny (arterie), žily a vlásenice.

VYSVETLENIE IV. TABUKY:

OBRAZ 31. Tepový a žilový systém. Bielo cievy znázorujú tepny a ierne cievy žily.

OBRAZ 32. Žily a tepny v brušnej dutine. A, dolná veká žila dutá; B, srdenica (aorta) brušná;

C, C, advionky ; D, bránica ; E, moovody ; F, kýová tepna.

OBRAZ 33. Spojenie tepny zo žilou pomocou vláseníc. T, tepna; Z, žila a medzi nimi sú vlásenice.

OBRAZ 34. Tu vidíme srdenicu otvorenú a v nej klapky, ktoré znemožujú návrat krve do srdca;

pri zdraví, krv vždy ide napred, lebo klapky nedopustia aby krúžila ako by chcela.

OBRAZ 35. Znázoruje klapky v žilách.

OBRAZ 36. Tu vidíme klapky v žilách, jedna (C) je naplnená krvou.

OBRAZ 37. Srdenica a jej vetve. Tu vidíme jako koluje krv istá v našom tele. 1, krv ide do
hlavy nahor; 2, do ramena; 3, do brucha; 4, do advín; 5, do nôh; 6, do hrudi.

OBRAZ 38. Na obraze 32. videli sme srdenicu v brušnej jame a na tomto obraze znázornená je

srdenica v prsnej jame; a, sostupujúca srdenica; b, vystupujúca srdenica; c, bezmenná tepna;

d, avá krkavica; e, avá tepna podkúková.
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následkom povrchnej jej plochy možno ju nahmata (puls). Toto miesto

užíva sa všeobecne ku hmataniu úderov pulsu (tepu). Obe tepny dol-

ného ramena vstupujú do ruky a tu rozvetvujú sa na vetve hlboko ležiace

a na povrchné vetve a ich vzájemnýn spájaním vznikajú tak zvané povrchné

a hlboké oblúky dlaové, z nichž zase odchádzajú malé cievoky, zásobu-

júce krvou ruku a prsty.

Teraz vráme sa ku srdenici. Hovorili sme, že sostupujúca srde-

nica obráti sá ku bránici (prepone) a že ju prerazí. V priebehu svojom ku
bránici vyšila niekoko vetiev ku pažeráku, ku priedušnici a prieduchom.

Vemi dôležité vetve srdenice sú tepny medíi rebrové, ktoré delia sa na

menšie vetviky a zásobujú krvou chrbtové, prsné a medzi-rebrové svaly

a. u žien prsné žazy.

Tak samo sostupujúca srdenica brušná vyšila množstvo vetiev obo-

stranných a nerovných; obostranné vetve vznikajú zo strán srdenice bruš-

nej a opatrujú krvou brušnú stenu a moové i pohlavné ústroje; nerovné

vetve vznikajú z prednej steny srdenice a zásobujú krvou zažívacie ústroje.

Nerovné vetve srdenice sú: 1) krátka tepna brušná, ktorá vyšila jed-

nu vetviku ku hornému malému oblúku žejúdkovému, privádza krv ku

prednej a zadnej steny žalúdka, a alšíma dvoma vetvami vstupuje do pe-

ene a do sleziny. 2) Horná tepna okružná, a Dobiá tepna okružná, ktorá

vyšila jednu vetvu ku vekému revu a druhú ku koneníku.

Obostranné vetve scrdenice sú: 1) Tepne ladvienkové, ktoré dvoma
krátkymi silnými tepnami vstupujú do advín. 2) Vnútorné tepny chámové,

ktoré u mužských tiahnú ku vajciam a u žien idú širokým sväzom mater-

níkovým a zásobujú krvou vajeníky. 3)Tepny bedrové, ktoré tiaJinú sa

v štyroch pároch podobne tepnám medzi-rebrovým a prednými svojimi

vetvami zásobujú stenu brušnú a zadná vetva tiahne ku mieche (k chrbto-

vému špiku). Vo výške štvrtého obrata bedrového delí sa sostupujúca

srdenica vidovote na tepny kýové. Medzi nimi tiahne dolu nerovná

tepna vidlovite kosti. Kýové tepny postupujú dolu pozdž piateho obra-

ta bedrového a delia sa na dvq vetve, z ktorých jedna tak zvaná tepna^

panvicová obracia sa k ústrojom panvice, a tu zásobuje krvou útroby pan-

vice, zadok a zovajšie asti pohlavných ústrojov.

Tepna holeová beží medzi napínacom píšaly a prechádza jako

iepna nártna na nohu, postupuje alej ku podošve a spojuje sa s kone-

nými vetvami zadnej tepny holeovej, ktorá tak isto tiahne dolu až k nohe,

takže obe tvoria spoloný oblúk podošvy zaopatrujúci krvou prsty a sval-

stvo nohy.

Kapitola IV.

tlLY — VÉNY.

Zaly navracajú sprotrebovanú krv nazpät do srdca. Výnimku tvoria

«tyri púcne žily, ktorými vráti sa krv svetlá, istá do avej predsiene a tep-

nou púcnou ide neistá, uhliitou kyselinou nasýtená krv. Žily majú o

mnoho útlejšie steny než tepny, lebo tlak krve nie je téik silný v žilách,

jako v tepnách.
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Žily delíme: na povrchne ležiace a na hlboko ležiace žily. Povrchne ležiace

žiy postupujú samotne bez prievodov tepien v koži a skvejú na rukách, na
ramenách a na mnohých iných miestach, jako modravé povrázky, skrz kožu,— a hlbšie ležiace žily pripájajú sa ku tepnám a postupujú rovno s nimi.

Mnohé tepny sprevádzané sú len jednou žilou, ale v sprievode púc-
nych tepien a na okoninách vidíme vždy po dvoch žilách. Nezriedka
tiahnú spojovacé cesty od jednej žily ku druhej a asto spájajú sa v prav-

divé pletivo sieové.

Krv tepien prúdi len jednou cievou a síce, srdenicou (aorta) a krv
žíl obeháva dvoma hlavnými cestami nazpät ku srdcu. Tieto cesty sú

horná žila dutá a dolná žila dutá. (Superior vena cava a inferior vena cava.

Všetka krv, ktorá pochodí z ústrojov ležiacich nad hranicou, plynie

ku hornej žile dutej a krv všetkých ústrojov, ktoré ležia pod bránicou, ply-

nie do dolnej žily dutej.

Vekú úlohu hrá v našom tele vrátnica. Tá žila privádza zhubenú krv

z okresu nerovných vetviiek brušnej srdenice, ale nikdy nie ku srdcu, ale

do peene. Vrátnica má tri vetviky a síce: hornú žilu žalúdkovú, hornú

žilu okružnú a žilu slezinovú. Vrátnica rozvetvuje sa vo vnútri peene na

cievy útlejšie a užšie, ktoré prechádzajú do vláseníc, z nichž nezadlho vy-

víjajú sa žily peeové, ktoré ústia do dolnej žily dutej,

VLÁSENICE.

Vlásenice sú siete, pozostávajúce z malých cievoiek, ktoré sa na-

chádzajú medzi tepnami a žilami. Sú to vláskovaté rúrky, najútlejšie ko-

nené výbežky tepien, ktoré sprostriedkujú príchod krve z tepien do žíl

a cez ich útle steny prechádzajú výživné látky do ciev.

LYMFOVÉ CIEVY.

Okrem tepnových a žilových ciev máme ešte tak zvané lymfové cievy^

ktorých úkolom je sbiera zbytky výživnej tekutiny vystupujúcej z vlasec-

nie do tkaniva a privádza ich do žíl. Preto vyvíjajú sa všade blízko vlá-

seníc. Sú to útle, priezrané cievy, v ktorých nachádza sa mnoho malých

klapiek, dávajúc im uzlovatú podobu. Sústava ciev lymfových je na rôz-

nych miestach prerušená lymfovými žazmi, ktoré môžeme považova za

ochranné orgány nášho tela. Najznamenitejšie skupiny žáz lymfových

ležia pred uchom a za uchom, na dolnom okraji dolnej eusti, na šiji, po-

stranách krku v podpaží a okolo slabín. (alšie pojednávanie o tom
systéme nájde ct. itate na iných miestach tejto knihy.)
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Obr. 39 Obr. 40

Lymové cievy a Ich rozprestrenie v udskom tele.

OBRAZ 39. Lymfové cievy idúc z dolných okonin (z nôh) spojujú sa s mlienymi cievami riev
(LAC) pri nádržke chylu (mlieiny) (R C) ; tu poína sa prsný lymfovod. Povrchné cievy

znázornené sú na obrázku v pravom ramene a nohe (S) a hlbšie cievy znázornené sú na Favom
ramene. Tu i tam vidíme žlazy v skupinách. (DFa doktora Yeo-a.)

•OBRAZ 40. Nártok hlavných skupín lymfových ciev. 1, lymfové cievy hlavy a krku; 2, pravá

vnútorná krkavica; 3. pravá podkúová cieva; 4, lymfové cievy pravého ramena; 5, nádržka
mlieiny (chylus); 6, lymfové cievy nôh; 7. lymfové cievy hlavy a krku z avá; 8, lymfová
žaza prsná; 9, podkúová žila; 10. lymfovod; 11. mliene cievy; 12, lymfová cieva nôh. (Da
Quain-a.)

Kapitola V.

NERVOVÝ SYSTÉM.

Mnohí majú neuveritene malé vedomosti a nesprávne názory o stavbe

a výkonoch nervovej sústavy a ponevá práve takým má slúži moja kniha,

preto ažko srozumitené vysvetovanie a výklady o jadroch nervov, o

poiatkoch dráh nervových alebo o iných posia sporných pojmoch jemnej-

šej fisiologie nemalý by žiadneho praktického významu pre širšie obecenstvo.

Nervová sústava pozostáva z animálnej a vegetatívnej iže sympatickej

asti.

asti animálne sprostriedkujú zjavy pohybu a pocitu, ovládané naším

vedomím.

as animálna delí sa na centrálnu (ústrednú) as, t. j. na modzog

a na miechu, — a na obvodnú as alebo nervy, ktoré vznikajú z modzgu

a miechy a rozvetvujú sa v tele najrozmanitejšími smerami.

as sympatická prostredkuje bez vlivu vedomia mimovone pohyby

a innos cievnej sústavy, ako obeh krve, trávenie at. prostredníctvom

sympatických nervov a pletiva.
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Oba .52

V. Tabuka. Nervový systém.
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VÝKLAD V. TABUKY.
OBRAZ 41. Modzog, miecha a nervy; 1, veký modzog ; 2, malý modzog; 4, miecha, ktorá sa tiahne

ako biely povrázok v dutine chrbtovej kosti; z modzgu a z miechy vychádzajú nervy do horných
okonín 5, 6, 7, 8; do dolných okonín 12, 13, 14, 15; do každej asti trupa 9, 10.

OBRAZ 42. Štyri nervové bunky. A, C. bunky z malého modzgu; B, bunka z miechy; D, bunka z

vekého modzgu; B. C. nucleus (jadro). Každá bunka má také jadro.

E. a) nervový kme; b, c, d, e, nervové vlákna.

F. a) stredné vlákno; b, ner\ová pošvika.

OBRAZ 43. Znázornenie jednej bunky ((Neurón), a) osový valec iže nervové vlákno; b) bunka
(cella) ; d) predlženiny iže protoplasmické priechody.

OBRAZ 44. Modzog (pologule modzgu).
OBRAZ 45. Prierez cez modzog. A, B, C, D, r.ávitky modzgu; E, F, biela a Šedá hmota modzgu;

K, H, horné oddelenie miechy , F, menujen-e i stromom života.

OBRAZ 46. Malý modzog (pohad od spodku).

OBRAZ 47. Predžená miecha. A, Varolov most; B, šiesty nerv; C, siedmy nerv; D, ôsmy nerv;

E, pyramída; F, olivy; G, deviaty a desiaty nerv; H, jedonásty nerv.

OBRAZ 48. Miecha.

OBRAZ 49. Fotografia nervého systému.

OBRAZ 50. Pôvod 12 párov modzgových nervov. O, nerv oka; N, nerv nosa; T, nervy tváre

(cítiace a motorické); J, nerv jazyka; U, nerv ucha; rúka znázoruje nervy idúce ku srdcu,

púciam, žalúdku a peeni.

OBRAZ 51. 'Poloha i pôvod modzgových nervov. 1, nerv uchu; 2, nerv zraku; 3,4.6, motorické

nervy; 5, trojdelný nerv; 7, nerv tváre; 8, nerv sluchu; 9, nerv jazyka a hltanu; 10, blúdivý

nerv (Vagus); 11, vedajší a 12, jazykový nerv.

OBRAZ 52. Tu vdíme ako sa nervy spájajú so svalami pomocou ich konekov; N, nervy; K, svalové

vlákna; S, koneky nervov.

Nervy centrálne a sympatické sú mnohonásobne spolu spojené.

Základné prvky nervovej sústavy sú bunky a vlákna.

Nervové bunky sú ploché útvary rôznej podoby a vekosti. Nachá-

dzajú sa zvlášte v šedej hmote modzgu a nervových uzlinách (ganglia). Té
posledné sú na mnohých miestach vsunuté do priebehu nervov a o ktorých

spomnieme ešte na inom mieste tejto knihy. Bunky sú vyznaené jedným

alebo niekokými výbežkami, dvoma zúbkami opatrenými, a vetvami, ktoré

v d'ašom svojom priebehu menia sa na vlákna neobsahujúce dre a nes-

koršie na vlákna dre obsahujúce a už tým dokazujú, že každé vlákno ner-

vové vychádza z nervovej bunky, i ona leží v modzgu, v mieche alebo v
nervovej uzline.

Nervové vlákna sú vemi jemné, celou džkou nervu prebehajúce nite

(rúrky), z ktorých každá pozostáva z útleho zovajšieho puzdra a dreni

nervovej, v ktorej po celej džke tiahne sa tak zvaný osavý valec.

Spojenie mnohých nervových vlákien, prebiehajúcich spolone, tvorí

nerv. Každý nerv má zovajšiu obálku (nervovú pošviku), v ktorej

tiahnú sa vlákna, (jedno od druhého oddelené) a nmôžeme ich srovna ku

kábelovým drôtom. (Vi Tabuku V. Obraz 42. Litteru E.)

MODZOG.

Modzog je mäkká, bado-šedá hmota. Leží v lebkovej dutine a

skoro ju celkom vypluje. Modzog tvorí hlavnú as nervového systému.

Delí sa na veký a malý modzog, a na miechu. Modzog je obalený v troch

blanách; té blany slúžia z asti jako jeho chrániteky a z asti k výžive stred-^

ných orgánov modzgo-miechových nervov. Zovfíajšia blana je silná, hru-
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bá blana a menuje sa tvrdá blana (dura mater) ; stredná menuje sa pavu-
nica (arachnoid) a tretia vnútorná omozenica (pia mater).

Modzog delí sa jednou brázdou na dve pologule (hemisphery), ako to

vidíme na Tab. V. Obr. 44. Té pologule sú však spolu spojené. Obe po-

logule majú na svojom povrchu veké množstvo závitkov. /Této závitky

pozostávajú z takzvanej šedej hmoty modzgovej a sú sídlom duševných

pochodov, — a vnútorný modzog — biela hmota — je cestou, po ktorej

vedené sú alej dojmy, vyvolané bu v hmote šedej, alebo privedené do
strediska zvonku, prostriedníctvom nervov. Vo vnútri oboch polovíc ve-
kého modzgu ležia po oboch stranách postranné modzgové dutiny. Na
modzgu rozpoznávame štyri laloky a síce: predný oddiel menuje sa elo-

vým lalokom, prostredný saovým lalokom, postranný temenovým lalokom

a najzadnejší, spoívajúci nad malým modzgom, menuje sa záhlavným lalo-

kom.

Vzhadom k umiestneniu rôznych výkonov duševných a ústredia zvra-

tu delíme veký modzog na modzgový pláš a na modzgový kme. V
modzgovom plášti je sídlo zraku, sluchu, citu, mluvy a samotných pohybov,

— a modzgový kme obsahuje hlavné modzgové cesty a stredištie zvratov.

MALÝ MODZOG.

Malý modzog tvorí asi siedmu asV veškerej látky veko-modzgovej a

leží pod vekým modzgom hne pod záhlavím jeho. Malý modzog tiež

delíme na dve polovice, ktoré sú však s takzvaným Varolovým modzgom
spolu spojené. Na hornej asti nachádza sa jedon hrbolec — horný erv
(vermis superior) — a na dolnej asti je dolný erv (vermis inferior),^ Na
dolnej asti rozpoznávame zadný lalok dolný, klinovitý lalok, mandle, a

vláku; té sostávajú z úzkych súbežných, jemných pášem prienych. Jestli

malý modzog prerežeme, vidíme na prierezu vetviky ovrubené hmotou,

obracajúce sa nahor alebo dolu. Té sa menujú stromom života.

PREDŽENÁ MIECHA.

Predložená miecha je pyramídovej formy, tiahne vekým záhlavným

otvorom cez lebkovú dutinu a tvorí jakúsi poiatonú as miechy, ktorú

spojuje s modzgom. Predložená miecha leží v prostriedku dolnej plochy

malého modzgu a má na prednej ploche podlhovatú brázdu, po jej stranách

ležia pyramídy a od týchto zvonku olivy. Veda oliv ležia potom ešte tak

zvané povrázkovité telesá, ktoré tiahnú od predženej miechy k obom polo-

viciam malého modzgu. Tu treba pripomenú, že v pyramídach odohráva

sa vzájomná výmena vlákien z jednej strany na druhú, takzvané križovanie

pyramíd. V predženej mieche ležia stanice žuvacích pohybov, hltania a

kašania; mimo toho obsahuje predžená miecha samohybné stredištia pre

dýchania, stredištia ciev a stredištie úinkujúce na pohyb srdca.

MIECHA.

Miecha je pokraovaním predženej miechy a tiahne jako valcovitý

povrázok v dutine chrbtovej kosti a dolu nad krížom koní a rozvetvuje
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na. Miecha je tiež pokrytá blanami, práve tak ako modzog, ktoré slúžia k
jej ochrane a k výžive. Kdežt;o na modzgu leží šedá bunková hmota vonku

a biela, vláknatá hmota vo vnútri, je tomu u miechy naopak; lebo miecha

pozostáva zo zovajšieho pásma pozostávajúceho z bielej látky, a z vnútor-

ného, šedého jadra. Zovajšie, pásmo skladá sa na oboch stremách z troch

povrázkov iže z troch dráh, ktoré sa menujú povrázkami prednými, pos-

trannými a povrázkami zadnými. Šedé alebo jadrové povrázky miechy,

pozostávajúce skoro výhradne z buniek nervových, majú v prostiedku

jemný otvor, tak zvaný stredný otvor miechy. Na šedej hmote miechy

rozoznávame rožky predné a rožky zadné.

NERVY.

Nervy sú poetné, dlhé, biele, mäkké nite alebo rúrky rozlinej formy

a vekosti; pochádzajú z modzgu a z miechy, pokrývajú celé telo, jako sie

a stoja v úzkom spojení. Nervy delíme na:

1 ) Nervy smyslu,

2) Nervy citu,

3) Nervy pohybovacie a

4) Uzlinné nervy.

Smyslové nervy sdelujú nám dojmy a delia sa na nervy zraku, sluchu,

uchu a chuti.

Nervy citu rozvetvujú sa po celom tele a všetko, o na nich pôsobí, jeJco

úder, dotýkanie, pichanie, zimno, teplo, kyslos at. vedú k modzgu.

Pohybovacie nervy rozširujú sa do všetkých pohybovacích svalov tela.

Uzlinné nervy zaobstarajú celý krvný systém a vnútorné ústroje tela.

Pomocou týchto nervov dýchame, ZEižívame, miešame látky v útrobách

zažívacích at.

MODZGOVÉ NERVY.

Z modzgu bežia nervy vo sväzkoch ako povrázky a rozvetvujú sa po

tele práve tak, ako vidíme pri rozvetvovaní sa korienkov jedného stromu

alebo rastliny. Nervy rozprestraujú sa v najmenších vlákienkach a púš-

ajú svoje vetviky všade, kde sú potrebné. Z modzgu vychádza po každej

strane 12 nervových párov a síce:

edon pár nervov uchu,

edon pár nervov zrakii,

edon pár nervov oných svalov,

edon pár klatkových nervov,

edon pár trojdelných nervov,

edon pár druhého nervu svalov oných
(zovajší nerv oných svalov),

jedon pár nervov tváre,

jedon pár nervov sluchu,

jedon pár nervov jazyka a hltanu,

jedon pár nervov púc a žalúdka,
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1 1 ) jedon pár vedajších nervov a

12) jedon pár jazykových nervov.

I. uchový nerv vzniká v modzgu troma koreami a vysiela svoje

vetviky ku sliznej blane nosovej; tu sa vejárovité rozdeuje a koní sa

bunkami uchu v sliznej blane nosovej, a tá sprostredkuje uch.

II. Nerv zraku vzniká rôznymi koreami, z ktorých najdôležitejší

leží v zrakovom hrbolku, v dutinách šedej hmoty. avý a pravý nerv

zrakový vymenujú si navzájom vlákna (križovanie zrakových nervov) o
sa pri mnohých oných chorobách stáva vemi osudným. (Pri ažkom
poranení jedného oka, najmä však po nákaze rany, môže zapálenie, ako
sympatická choroba, prejs i na zdravé okio tým, že zárodky zapálenia

dostihnú do zdravého oka pomocou križovania sa nervov zrakových.)

Nervy zrakové vchádzajú do onice a rozprostrierajú sa vejárovité jako

vláknatá vrstva sietnice.

III., IV., VI. Tretí, štvrtý a šiesty modzgový nerv; sú to výhradne
nervy pohybu svalov, ktoré pohybujú okom a vkom.

V. Piaty alebo trojdelný, nerv je najsilnejším modzgiovým nervom.
Vzniká z dvoch koreov, z ktorých jedon slúži pohybom a druhý, zadný,

len pocitom. Delí sa na tri vetviky a síce: na oné vetve, na vetve hornej

eusti a na vetve dolnej eusti a preto menuje sa trojdelným nervom.

Prvá vetva tiež sa delí a síce na slzový a elový nerv a na nerv nosa a oka.

Druhá vetva piateho nervu tiež má štyri vetviky a síce: nerv jarmo-licný,

horný nerv zubný, nerv patrový a dolný nerv onice. Tretia vetva piateho

nervu vyšila tiež mnohé vetve, z ktorých najdôležitejšie sú: nerv jeizykový,

ktorý s 8 — 10 vetvami koní sa na hornej ploche jazyka a sprostredkuje tu

chu, — a nerv dolnej eusti, ktorý zaopatruje nervami žuvacie^ lícne a

saové svaly.

VII. Siedmy alebo nerv tvári (zvaný tiež mimický) zaobstaráva ner-

stvo tváre, uší a krku.

VIII. Osmy nerv sluchový slúži sluchu a rozkladá sa vo vnútri ústro-

jov sluchových.

IX. Deviaty nerv jazyko-hltanový opustí lebkovú dutinu, sostupuje

ku krku a tu skrýva sa medzi zovajšou a vnútornou krkavicou. Na tejto

ceste vyšila vetve k blúdivému nervu (k nervom púc a žalúdka), ku hltanu

a krku, zaopatruje vetvami svojimi i spodnú as jazyka, mandle, jazýek

hrtanu a koní sa mnohými výbežkami vo svalovítých bradavkách na koreni

jazyka, aby jako nerv jazyka vychádzajúci z tretej vetve trojdelného nervu,

úastnil sa sprostredkovania chuti.

X. Desiaty nerv, nerv blúdivý alebo nerv púc a žalúdka, delí sa na

tri asti a síce: na krkovú, prsnú a brušnú as. Desiaty nerv sprostredkuje

pohyby svalstva hrtanového, pažerákového a žalúdkového; alej svojimi

vláknami pocitovými sprostredkuje pocity v celom dýchacom ústroji a v

hornej asti zažívacieho ústroja až ku východu zo žalúdka; v srdci reguluje,

kontroluje a zastavuje asi i innos srdenú svojimi vláknami k tomu cieu

urenými. Týmto nervom pociujeme hlad a žíze, (smäd), on spôsobuje

kašanie, zapríiuje ke v pažeráku a ke v žalúdku.
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XI. Jedonásty ili vedajší nerv obsahuje hlavne vlákna pohybu a

môže sa poklada j ako as desiateho nervu.

XII. Dvanásty nerv podjazykový rozpaduje sa na tri vetve, ktoré

zaopatrujú nervy pohybu jazyka.

MIECHOVÉ NERVY.

Z miechy vychádza po oboch stranách 31 nervov a síce:

Osem nervov krkových,

dvanás nervov prsných,

pä nervov bedrových,

pä nervov krížových a

jedon nerv hákový.

Každý miechový nerv vniká z predného a zo zadného korea; predný

kore obsahuje len vlákna slúžiace pohybu (motorický kore), a zadný

kore obsahuje len vlákna pocitom slúžiace (kore sensitivný — citlivý).

Oba korene opúšajú pátrový due príslušnými otvorami medzi-obrato-

vými a spojujú sa len potom v jednotný povrázok nervový, ktorý preto

pozostáva z vláken motorických a sensitívnych. Motorické vlákna vedú z

centrumu (zo strediša) ku vzdialenejším iastkam tela — vedú odstredivé,

a vlákna sensitívne naopak tomu, vedú zovajšie podráždenie k ústrediu

— vedú dostredivé. Ku príkladu: jestli prerežeme predné, motorické ko-

rene všetkých nervov motorických, nastane neschopnos všetkých svalov,

ktoré sú zaopatrené miechovými nervami, lebo motorický prúd je prerušený,

a ústredný orgán nie je v stave da jednotlivým svalom rozkaz, aby pohyb
vykonaly; naproti tomu jestli prerežeme všetky zadné, sensitívne korene,

stane sa telo proti jakémukovek poraneniu bezcitné, lebo nervy pocitov ne-

môžu vzbudi v modzgu vedomie pocitu vyvolaného poranením. (Mueller.

)

Po strane obratov krkových vychádza na von osem nervov krkových,

ktoré rozvetvujú sa na vetve predné a zadné; zadné vetve ztratia sa vo

svalstve krku a šiji; predné vetve spojujú sa na vzájom a tvoria silné pleti-

vo a síce: predné vetve štyroch horných nervov krkových tvoria šijové pleti-

vo, a predné vetve štyroch dolných nervov krkových spojujú sa s prvým
nervom hruným a tým tvoria pletivo ramenové.

Šijové pletivo vysiela vetve spojovacie k desiatemu nervu modzgo-

vému a k sympatickému ústroju nervovému, okrem toho vysiela menšie

vetve ku svalom šije, krku, ucha a ku bránici. Ramenové pletivo vstupuje

do podpažia a tiahne po ramene spolone s krvnými cievami, rozdeujúc

sa v stále menšie vetviky až do prstov a opatruje všetky svaly i kožu jako

motorickými, tak i sensitívnými nervami.

Otvorami medzi-obratovými vychádza z prsnej asti chrbtovej kosti

dvanás nervov hruných, ktoré sa tiež rozpadujú na vetve predné a zadné.

Zladné vetve zásobujú svalstvo chrbta a zovnajšej kože chrbtovej, a predné

nervy tiahnú sa jako nervy medzi-reberné zo zadku až ku prednej stene prs

a brucha a zásobujú zovajšie svaly i zovajšiu kožu hrudi a brucha nervo-

vými vláknami.

Bederné nervy spojujú sa vzájomne a tým tvoria bederné pletivo. Z
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tohto pletiva vychádza mnoho dôležitých nervov ako kýo-bederný nerv,

ktorý zásobuje svalstvo brucha; kýo-slabinový nerv, ktorý tiahne u muž-

ských k údu a šúrku a u ženských k studným pyskom; kyo-stehnový, zov-

ajší kožný nerv stehna, zásobujúci nervovými vláknami svaly kya a malej

panvice.

Krížové nervy sú najsilnejšie a najhrubšie zo všetkých nervov. Predné

vetviky spájajú sa a tvoria dve silné pletivá a síce studne pletivo a kyené
pletivo. Studne pletivo zásobuje svalstvo hrádze, koneníka, moového
mechúra a svaly pohlavných astí nervovými vetvami, — a kyové pletivo

prechádza v kyený nerv a zásobuje dolnú okoninu (nohu) až k prstom

vetvami stále jemnejšími.

Hákový nerv tvorí hákové pletivo, ktorého vetvy ztratia sa vo sval-

stvu riti.

SYMPATICKÉ NERVY.

Spomenuli sme už inde, že sympatické nervy

regulujú bez nášho vedomia a slúžia výkonom tela

aké sú ku príkladu obeh krve, zažívanie, strebanie,

vymiešovanie a iné.

Po oboch stranách chrbtovej kosti (pátere)

do vnútra tela, temer po celej jeho džke a s nim

súbežne, leží silný povrázok, pozostávajúci z

mnohých uzlín a uzliny spojujúcich nervových ner-

vov (ganglion), do ktorého vstupujú vetve všet-

kých miechových a niektorých modzgových nervov

a z ktorého potom vychádzajú mnohé vetviky

rozvetvujúce sa do všetkých konín ústrojov tela.

Sympatické nervy sú teda v istej miere oddelené

od modzgových nervov , ale len preto, aby vyko-

návaly zvlášmu prácu, aká je im pridelená ku vydr-

žaniu telesného života.

Keby sa sympatické nervy nestaraly o vnú-

tornosti, útroby a o ich výkony, nervy modzgové
by sa vyerpaly, únava by ich obklopila starosmi

o brucho at. Preto je úkol nervov uzlinových

alebo sympatických pre loveka vemi dôležitý.

Uzliny (ganglia) spojené sú s miechou a dostávajú zväša všetku silu

od miechy. Vlastne sú ony posluhovami ndechy práve tak, ako je miecha

posluhovakou modzgu.

Sympatický systém dáva svoje rozkazy pomaly, jeho citlivos je malá

a málo podlieha zovajšiemu vlivu.

OBRAZ 53.

Sympatické nervy a uzliny.
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Kapitola VI.

ÚSTROJE SMYSLOV.

"Zázrakov niet, ale slepých oí."

Každý zdravý lovek má 5 smyslových ústrojov, z ktorých ústroje

zraku, sluchu, uchu a chuti ležia v hlave a ústroj hmatu — koža — roz-

prostiera sa po celom povrchu tela.

ÚSTROJ ZRAKU — OKO.

Pri opísaní lebky spomenuli sme, že na prednej asti tvári nachádzajú

sa dve oné jamky. Té jamky sú vyfutrované tukom a inými mäkkými lát-

kami a v nich ležia oi. Na každom oku rozpoznávame šes, vôli našej

podrobených svalov a síce: horný, dolný, vnútorný, zovajší a dva šikmé

svaly. Svaly nepracujú po jednom, ale skoro pri všetkých pohyboch oka

pracujú svaly oboch oí spolone. Svaly sú v dutine onej pripevnené a

zapúšajú svoje konce okolo o-ka na všetky strany; preto jestli je niektorý

sval kratší, než by mal by, je oko v tú stranu obrátené a lovek škúli, omu
sa dá pomôc malou operáciou, to jest prerezaním tohto kratšieho svala.

Svaly hybajú okom hore, dolu, na pravo, na avo a okrem tých pohybov
môže sa oko aj okolo vrte.

Zvonku pokrývajú oko mihalnice (oné vka), ktoré sa tiež pomocou
svalov zavierajú a otvárajú, chránia oi a udržujú ich stále istými a les-

klými. Na okraji víek nachádzame riasy, ktoré, ako brvy stojace nad nimi,

chránia oko od prachu. Vnútorná plocha víek vyfutrovaná je sliznou

blanou, tak zvanou spojovkou, ktorá prechádza aj na samé oko. Medzi

vkami prestiera sa oná štrbina. Aby oko nevyschlo, k tomu slúži tuk a

voda. Tuk vyrába sa v žl'azách na krajoch víek vo vnútri a s každým
mihaním natierajú vka osýchajúce oko, aby sa nezapálilo a neschlo. Pri

zapálení oka robí sa viac tuku, ktorý usa^í sa na brvách, sliepa ich a zasle-

puje oko, pri om robia sa kapry (škamry) a tomu hovorievame, že sú oi
zlepené, zakapravené (zaškamravené).

Onú vodu menujeme slzami; vyluuje ich slzová žaza, ktorá leží v
onej dutine nad zovajším kútikom oným, hne zja horným vkom.
Tá žaza vysiela slabé, slané slzy pod horné vko, ktoré pri zavieraní víek
teú cez oko ku vnútornému kútiku oka, tu sa slzy shromažd'ujú v slzavom

jazierku, ztade idú cez slzové sprievody do slzového vaku a z toho cez

noso-slzový priechod do nosnej dutiny, kde sa smiešajú so šliamom nosovým.

Preto, jestli lovek plae, musí asto nos du (smrka) lebo mnoho slz teie

do nosa.

Samé oko (buva) pozostáva z troch vrstiev, ktoré jedna na druhú

priliehajú asi tak, jako šupiny na cibuli. Vrchná blana je biela, tuhá koža;

stredná blana je ierna a vnútorná je celkom priezraná. Ke oko prstami

otvoríme, vidíme bielu as oka; to je tá biela blana, ktorá obauje celé oko

od predku k zadku. V tej bielej blane nachádza sa malé koliesko brunát-

nej, sivej, iernej alebo modravej barvy a je zarámované na oku asi tak,

jako sklo na hodinkách. To koliesko menuje sa rohovka, ktorá zdá sa by
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Obr. 56

Obr. 57 Ob. 61

Obr. 64

Obr. 63
Obr. 65

Obr. 66

VI. Tabuka. Oí a uší.

VYSVETLENIE VI. TABUKY:
OBRAZ 54. V, V, horné a dolné vka; D, dúhovka; S, Sklovatina.

OBRAZ 55. a, slzná žazJa; b, Meibomove žazy; c, slzný bod.

OBRAZ 56. Prierez oka a, predná komora; b, dúhovka; c, zadná komora; d, oka ; e, sklovatina;

f, sietnica; g, oný nerv.

OBRAZ 57. Tak sa má vko podvihnú, jestli nám nieo spadne do oka (cudzie telieska).

OBRAZ 68, 69, 60, 61, znázoruje škúlenie oí.

58, jednostranné škúlenie; 59, dvojstranné škúlenie do vnútra (k nosu); 60, dvojstranné

škúlenie na bok; 61, škúlenie i do vnútra i na bok.

OBRAZ 62. Tu vidíme zlznú šazu (Z), slzovod (S)) a nosovú dutinu (N).

OBRAZ 63. Svaly pohybujúce okom; a, oko (buva) ; b, priamy horný sval; c, veký šikmý sval;

d, zovajší priamy sval; e, dolný priamy sval; f, malý šikmý sval.

OBRAZ 64. Budova ucha. X, boltec; A, sluchovod; B, bubienok; C, stredné ucho; D, Eustachova

trubica; E, polokruhový kanál; F, vnútorné ucho; G, sluchový nerv.

OBRAZ 65. a, kladivo; b, nákova; c, strme.
OBARZ 66. a, slimák; c, polokruhový kanál.
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barvistou, avšak je ona biela, vypuklá a priezraná a jej zdanlivá barva po-

chádza od dúhovky. Hne za rohovkou je ierna blana a na jej konci na-

chádza sa dúhovka, priliehajúca na bielu blanu až ku jej kraju. Tu sa

spúša do vnútra oka a visí za rohovkou jako záclona. Dúhovka reguluje

z vonku do oka vnikajúce svetlo a síce tak, že da potreby sahuje alebo

rozširuje sa. Poda toho, jaké barvivo obsahujú bunky dúhovky, hovoríme

o modrých, sivých, iernych at. oiach. Jestli oné vka roztiahneme a

podívame sa na oko, vidíme v stredku dúhovky malé, ierne koliesko alebo

dierku. To koliesko menuje sa zrenica, a dostáva svoju barvu od iernej

blany. Zrenica pomocou svalov môže sa rozšíri, a pri rozšírení svaly sa

stiahnu a tak i zrenica sa stiahne, zúži. Pri zúžení svaly ahajú so sebou

kraj zrenice a ona sa musí rozšíri, a pri rozšírení svaly sa stiahnu a tak i zre-

nica sa stiahne, zúži. Roajširovanie zrenice umožujú maliké svaly, ktoré

asi tak vyzerajú jako špiky v kolese; té svaly rozširujú zrenicu. Ku sa-
hovaniu zrenice má dúhovka malý, okrúhly sval na vnútornom svojom kraji.

Za dúhovkou nachádza sa oka, ležiaca v jamke sklovatiny. Coka
sbiera papršleky svetlové a vedie ich zrakovému nervu. Za okou leží

sklenina iže sklovatina, hustá ako olej, bezbarevná, úplne priezraná, ktorá

je obalená do priezranej blanky. V predu má jamku a v tej leží oka.
Sklovatina vypluje celý priestor za okou a siaha ku zrakovému nervu.

Zrakový nerv vychádza z modzgu jako povrázok do onej dutiny;

tu prerazí bielu i iernu onú blanu a rozširuje sa jako palma v priezranú

blanu, priliehajúcu na blanu iernu a beží zárove s ou okolo sklovatiny

až k dúhovke. Tá blana je tretia nervová — celkom priezraná blana oka.

ÚSTROJ SLUCHA — UCHO.

udské ucho delí sa na tri asti a síce na vonkajšie, stredné a vnútorné

ucho. Vonkajšie a stredné ucho zachvacuje a vedie vlny zvukové do vnú-

torného ucha, kde ležia koneky nervu sluchového a cez tie, ako pocity, vchá-

dzajú vlny do modzgu, ako nieo, o sme "slyšali".

Vonkajšie ucho skladá sa z ucha (boltec) a zo sluchovodu. Boltec

je kožou obalená chrumka. Sluchovod delí sa bu na kostenú alebo na

chrumkovú as. Na chrumkovej asti nachádzajú sa chlpy. Té bránia

vnútornú as ucha od prachu a špiny. Tu sa nachádzajú tiež aj žazy, ktoré

vymiešajú žltavé, ušné blato. Medzi vonkajším a stredným uchom nachá-

dza za šikmo stojacia, do vnútri vypuklá blana, ktorá sa menuje bubienkom.

Jestli je ucho isté a dobre osvetlené, môžeme vide na dne ucha bielu blan-

ku; to je bubienok.

Hne za bubienkom leží stredné ucho. Je to malá, nepravidelná,

vzduchom naplnená, do hrdla otvorená dutina bubienková, spojujúca sa s

tak zvanou Eustachovou rúrkou. Na vnútornej stene dutiny bubienkovej

sú dva malé, blanou obtiahnuté otvory, ktoré sa menujú okrúhle a vajcovité

okienka. Od steny vnútornej ku stene vonkajšej dutiny bubienkovej a-
hajú sa krížom tri, medzi sebou vemi jemne spojené, koštialiky; té vedú
vlny zvukové padajúce (alebo lepši'^ reeno bijúce) na bubienok alej a

poda svojej podoby menujú sa kladivo, nákova a strme. Kladivo spo-

juje sa s bubienkom pomocou tak zivanej rúky kladiva; hlávka kladiva kla-
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Obr. 77 Obr. 78
Obr. 79

VII. Tabuka. Budova nosa, jazyka a kože.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA " 63

VYSVETLENIE VII. TABUKY:
OBRAZ 67. 1, nerv uchu; 2, dutiny; 3, uchový nerv rozvetvený po sliznej blane; 4, nosová kos;

5, Eustachova rúrka; 6, mäkké pátro ; 7, horná eus.
OBRAZ 68. Prieno-kolmý prierez nosa. R, rešetná kos; (plata); P, priehradka (septum); O,

pátro; K, K, dutiny; H, H, H, chrumky.

OBRAZ 69. Bunky. 1, valcovitá bunka; 2, kyjovitá bunka; 3, zrnká (nucclei) buniek.

OBRAZ 70. Epithelické bunky pohromade. 1, horná as a 2, zárodková as.
OBRAZ 71. Ústa otvorené aby sme mohli vide jazyk. V ústach vidíme horné pátro, jazýek a

zuby ; M, mandle ; N, nitkovité a K, kyjovité bradavice.

OBRAZ 72. Dva púky chuti.

OBRAZ 73. Valcovité bradavice. ^
OBRAZ 74. Žily, tepny a vlásenice kože. T, T, tepne ; Z, žila; C, C. vlásenice.

OBRAZ 75. Štvrka jedného vlasa (prieny prierez).

OBRAZ 76. Neche.
OBRAZ 77. Šupiny na povrchu kože (pokožke) znázorujú bunky, ktoré sa premnily na šupiny

aby z pokožky sa odstránily (Mrtvé bunky).

OBRAZ 78. Prieny prierez pokožky. A, bunky; B, postranný výzor buniek.

OBRAZ 79. Kolmý prierez kože. 1, pokožka; 2, ircha; 3, kožné bradavice; 4, tuková žaza; 6,

vlasový mešec; 6, tuková žaza; 7, tukové tkanivo; 8, vlasy; 9, potná žaza a jej vývod (i)).

Na vlasoch (8, 8, 8, 8,) vidíme vlasovú cibuku vnútornú pošvik'u vlasového korea ako

tiež nervy a krvné cievy — tepny a žily.

die sa na kovadlinu a táto konene spojená je so strmeom, ktorého plocha

kladie sa na blanu okienka vajcovitého a vedie vlny zvukové alej ku te-

kutine labyrinthu.

Ucho vnútorné (labyrinth) je úplne zavrená, zo všetkých strán tenkou

blanou pokrytá, vodou naplnená dutina a v nej sa rozširuje sluchový nerv.

Tá dutina spojená je pomocou vajcovitého a okrúhleho okienka s dutinou

bubienkovou a má tri hlavné oddiely a síce: predsie, chodby oblúkové a

labyrinth. Predsie je malý, tekutinou naplnený priestor. Leží v stredku

labyrinthu medzi chodbami oblúkovými a slimákom. Chodby oblúkové

tvoria hornú a zadnú as labyrinthu, naplnené sú tekutinou a súvisia rovno

s predsieou. Slimák spojuje sa s prednou stenou predsiene. Menuje sa

slimákom od podoby svojich závitov so stavbou chalúpky slimaej; vyzerá

práve tak ako chalúpka na slimákovi.

ÚSTROJ UCHU — NOS.

Nos je ústrojom uchu a delí sa na zovajšiu, viditenú as a na no-

sovú dutinu. Zovajšia as pozostáva z hornej, pevnej asti, ktorú tvoria

dve nosové kosti a z dolnej, pohyblivej asti, ktorá tiež pozostáva z dvoch

krídel alebo chrumiek a z prehriadky nosovej ; prehriadka delí nosovú du-

tinu na dve symetrické polovice.

Nosová dutina oddelená je od ústnej dutiny tvrdým pátrom. Na zad-

ku spojuje sa prostredníctvom priestora noso-hltanového s hrtanom a »
hltanom. Vo vnútri nosovej dutiny ležia po každej strane tri škorápky no-

sové; sú to kostenné výbežky ležiace nad sebou, ktorých horné dva náležia

sietkovej kosti a dolná škorápka je samostatná. Medzi týmito škorápkami
ležia z predku nazad tiahnuce sa prieduchy nosové. Celá nosová dutina

je na všetkých stranách sliznou blanou obtiahnutá; tá slizná blana zaopatrená

je cievami a žazmi a v nej rozvetvujú sa vetviky uchového nerva. Toto
rozvetvenie uchového nerva obmedzuje sa však len na hornú as nosovej
dutiny, takže leoi túto možno poklada za sídlo uchové.
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ÚSTROJ CHUTI — JAZYK.

Jazyk je mäsitý, svalový, na dne úst prirastlý a mnoho krvných ciev

obsahujúci aok. Jeho predná as je na všetky strany pohyblivá a zadná

as, tak zvaný jazykový kore, je so svojim spodkom srastlá.

Na jazyku rozpoznávame hornú a dolnú plochu, dve okraje postran-

né, cíp, telo a kore. Pri uzavrených ústach horná plocha prilieha ku tvr-

dému pátru a na nej sú malé bradavice tak reeno zasadené. Té bradavice

sú ústrojom chuti.

Bradavice sú trojaké a síce:

1 ) Nitkovité bradavice, ktoré dodávajú povrchu jazyka drsný pohad;
je ich viac millionov a zaujímajú celý povrch a okraje jazyka.

2) Kyjovité bradavice, ktoré sú medzi nitkovými bradavicami v rôz-

nom pote rozsiate, ležia hlavne na pokrajoch jazfyka a podobajú sa malým
hubkám.

3) Valovité bradavice, obsahujúce najviac prvkov nervových, ktoré

sú v pote 12— 15 na zadnej asti povrchu jazyka usporiadané a podobajú

sa litere V.

Dolná as jazyka je menšia než horná plocha, a nemá žiadnych bra-

davíc chuti.- Dno ústnej dutiny spája sa s dolnou plochou jazyka tak zvanou

jazykovou úzlikou, ktorá znemožuje, aby sa jazyk nazad prevrhnul.

Mimo chuti slúži jazyk i pri žuvaní, prehltávaní, hovorení a hmataní.

Cíp (konec) jazyka je da hmatu najcitlivejšia iastka celého tela, a môžeme
ním nahmata i té najútlejšie veci.

ÚSTROJ HMATU —- KOŽA.

Koža je prirodzenou košeou nášho tela

a jako košea, tak i koža musí sa drža
v istote.

Koža je pokrývadlom a chránitekou celého tela. Skladá sa z troch

bezprostredne spolu súviciacich vrstiev a síce: pokožky (Epidermis), škary-

irchy (Dermis-Corium) a :^ podkožného väziva (tuk).

Pokožka je zrejmá, najhorejšia vrstva a tiež sa delí na dve vrstvy: na

hornú vrstvu rohovú a na dolnú vrstvu Malpighiovú. Rohová vrstva je ni-

ím iným, jako sostarelou, suchou vrstvou spodnej vrstvy Malpighiovej a

apráve je mrtvá, slúži jako ochrana nižšej vrstve kože a konene jako šu-

pina a prach tratí sa s tela. Pri oparení pokožka sa poddvíha a tvorí mechúr

vodou naplnený. Nemá ani krvných ciev, ani nervov a dá sa ihlou pod-

vihnú bez toho, aby sme bô cítili.

Druhá vrstva pokožky je vrstva Malpighiová, pozostávajúca zo ši-

rokých, krvnými cievami vyživovaných buniek; té bunky zaopatrené sú ma-

lými výbežkami, s ktorými sa spletajú v tenké suky (kuky) a vyplujú

všetky nerovnosti irchy. Bunky Malpighiovej vrstvy obsahujú barvivo, od

ktorého dostáva celá koža barvu; té bunky nepretržite sa menia, zmenšujú,

tratia záživnú šavu, postupujú viac a viac nahor, stávajú sa súiastkami von-

kajšej rohovej pokožky, tu schnú a ako šupiny a prach odpadujú s tela, o
však telu neškodí, lebo koža ustavine nový šliam vyluuje a o na povrchu

pokožky odpadlo, zase sa rýchle vynahradzuje.
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Pokožka je najtenšia na brade, na ele, na vku oka a na lícach; naj-

hrubšia je na dlani aj na tlapách (podošvách) nôh; na päte a na niektorých

miestach, kde sa obyajne kurie oká pokazujú, je pokožka vemi hrubá a

tvrdá, takže sa môže reza. Pokožka hrubneje i pri ažkých prácach.

Porovnajme mäkkú, delikátnu dla loveka, ktorý ni nerobí rukami, s dla-

ou kováa alebo roníka, ktorí musia prácou rúk zarába na kúsok chleba.

Dla tých posledných je tvrdá, akoby otlakmi pokrytá. Tak isto tlapy (po-

došvy) udí, ktorí navyknuli boso chodi, majú pokožky vemi hrubé a

tvrdé.

Druhá vrstva udskej kože je ircha-skara (Dermis-Corium). Je to

vemi dôležitá vrstva kože a ako nositeka hmatového smyslu hrá vekú
rollu. Pozostáva z pevného tkaniva väzivových a pružných vláken, ktoré

sú smerom ku povrchu tesne a rovnomerne spolu sotkané, kdežto volné,

dolejšie vlákna prechádzajú cez ostré hranice do podkožného väziva.

Ircha zaobstaraná je nepoetnými nervovými vetvikami a krvnými cievami,

prebiehajúcimi šikmým smerom ku kožným bradavikám, ktoré na povrchu

irchly ležia veda seba v nekonenom množstve a menujú sa tiež aj vrstvou

bradavkovitou irchy. Tieto bradavice sú dvojaké: jedny menujeme cie-

vovými a druhé nervovými bradavicami.

Tretia vrstva, iže podkožné väzivo, je tuk obsahujúca spojka, ktorá

spája irchu s tkanivom pod kožou ležiacim. Pozostáva z mäkkého tkaniva

a v tom sú bunky, ktoré môžu na niektorých miestach, ku príkladu na pred-

nej strane brucha a na šiji, by v takom množstve nahromadené, že koža

dosahuje tým tlstoty na niekoko centimetrov.

Tuk dodáva zdravému, dobre vyvinutému telu zaokrúhlený tvar, slúži

jako vankúš proti tlaku a úderom, vypluje nerovnosti po tele, a drží teles-

nú teplotu.

A teraz pohovoríme zkrátka o tých útvaroch, ktoré jako vlasy, nechty,

potné žazy a tukové žazy sú nám známe.

VLASY.

Vlasy sú rohovité, pružné, niekedy prázdne a asto tukom naplnené

rúrky. Dolná as vlasu spoíva vo vlasovom miešku a horný konec, tak

zvaná vlasová stonka, dvíha sa hore nad povrchom kože. Každý kore
vlasový dolným, širokým svojim koncom — vlasovou cibukou — sedí na
bradavici, cievami a nervami zaopatrenej, a tu je to miesto, kde vlas sa tvorí

a kde bunky vyrábajú stonku vlasov. Pri drobnohadnom zkúmsmí mô-
žeme rozozna vnútornú, špikovú hmotu, od zovajšej, kôrovej hmoty.
Kôrová hmota, jako nositeka buniek obsahujúcich barvivo, urí barvu vla-

sov, ktoré, jako je nám známo, môžu by rôznej barvy. V starom veku
obyajne miznú té bunky a preto sú vlasy šedé (sivé) alebo biele. Vla-
sový mešec, zo spodku ktorého reistie každý vlas delením buniek, siaha až
ku irche, ba na niektorých miestach až do podkožného tkaniva tak, že vlas

prekoná znanú cestu v samej koži, kým sa na jej povrch dostane. Aby^
mal vlas istú hebkos, je mešec vlasový otvorene so susednými tukovými:
žazmi spojený, ktoré dodávajú vlasu tuk, chránia ho od vyschnutia a robia
ho hebkým. Vlasy rastú skoro po celom tele, mimo dlane a tlapy; na nie-
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ktorých miestach sú dlhé, jako ku príkladu na hlave, — a na iných miestach

krátke, tuhé jako srs.

Ten názor, že pri astejšom strihaní vlasy bujnejšie rastú, tak sa zdá

nie je správny, lebo ako sme vyššie spomenuli, vlas vychádza z pôdy vla-

sovej cibuky a môžeme z toho porozume, že v novinách vychvaované pro-

striedky, od ktorých vraj vlasy rastú, sú ni iným, ako vedomým alebo ne-

vedomým klamom, lebo takéto prostriedky ani pri najsilnejšom natieraní do

kože nepreniknú tak hlboko, aby vlasovú pôdu napomáhaly. Hlavná vec

je, aby sme dbali o istotu a výživu vlasovej pôdy. Takto môžeme najjed-

noduchejšími prostriedkami docieli vzrast vlasov skorej, než najdrahšími

lieivými prostriedkami.

Najlepším liekom je istota vlasovej pôdy, aby nebola zapchaná pomá-
dou, prachom a šupinami. Chráme sa príliš ostrých hrebeov a kief, ne-

zabúdajme s asu na as natre vlasy istým olejkom, tým stane sa vlas mäk-
kým, lesklým a pekným, kdežto mytím, ako ku príkladu mydlinami, stáva

sa vlas krehkým, suchým, huatým, jestli ho po mytí nenamastíme.

NECHTY.

Nechty sú rohovité, pružné platne a majú dve vrstvy; na vrchu tvrdú

a na spodku mäkkú vrstvu. Spodok nechta menuje sa lôžkom a okraj,

ktorý obklopuje neche z troch strán, jako polmesiac, menuje sa nechovou
drážkou. Nechty pokrývajú posledné lánky prstov na rukách a na nohách

a sú na koži jako na vakuši prirastlé. Ku pestovaniu nechov náleží istenie,

o om sme písali v knihe "Kosmetika".

f POTNÉ ŽAZY.

Potné žazy, ktorých má lovek niekoko millionov a ktoré sú po celom

tele (po koži) roztrúsené, ležia v hlbokých vrstvách irchy a tu vyrábajú svo-

ju, mierne slanú miešaninu — pot. Z potných žáz idú malé prievody až na

vrch pokožky a otvorami tých prievodov (pórami) vylieva sa pot.

TUKOVÉ ŽAZY.
Tukové žazy sú malé, hroznovite sriadené, žazové rúrky, ktoré sú

tiež po celej koži roztrúsené, zvlášte na miestach vlasmi pokrytých. Spojené

sú s vlasovými mieškami a vyluujú kožný tuk, (mas) ktorý mastí i vlasy

i povrch kože.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 67

Kapitola VII.

HLAVNÉ DUTINY UDSKÉHO TELA.

V tele nachádzajú sa tri hlavné dutiny: lebko-chrbtová, prsná a brušná

dutina. Lebko-chrbtová dutina je sídlom modzgu poažne nniechy, o ktorej

sme už pohovorili na patrinom mieste.

2) Prsná dutina pozostáva z kosti, chrumky a sväzov v podobe stohy

složených, tvoriac dnu dostatoný priestor pre srdce, púca a žily. Boky
dutiny sostavené sú zío siedmich kostí pátere (chrbtovej kosti), z rebár, re-

brových chrumiek a z prsnej kosti i mostom zvanej.

3) Brušná dutina. Ústroje brucha sií vemi múdro zariadené pre

prácu, ktorú vykonáve^jú. Na avej strane

máme veký obluný sval, tak zvaný z tej

príiny, že jeho vlákna idú v oblunom smere;

na pravej strane máme odchodový sval. Tak
vonkajší jako i vnútorný obluný sval je ve-
mi silný a široký a ich poloha dodáva sily

stenám brušným bez toho, že by i v najmen-

šom škodily, lebo sú pohyblivé a tak zabez-

peujú vnútorné ústroje od zbytoného tlaku.

V udskom bruchu nachádza sa na každej

strane devädesiat' jedon svalov, teda všetkých

spolu stoosemdesiatdva, z ktorých 90 sú párne

a samostatné.

Prsná dutina delí sa od brušnej dutiny

preponou. Bránica je prieny sval, ktorý i

poas spánku mimovolne, nepretržite pracuje.

K jej vypuklému povrchu prilieha prsná blana,

pobrušnica (peritoneum) alebo brušná slizná.

Bránica je po srdci najdôležitejším svalom,

lebo jej výkon žiadon iný sval zastúpi nemôže a preto jej náhle zmeravenie

pôsobí okamžitú smr.

(Pomernú polohu hlavných útrob môžeme vide na obraze 80.)

ÚTROBY PRSNEJ DUTINY.

Srdce.

Srdce je dutý sval a vyzerá jako silná mužká päs. Obklopené je silnou

blanou, ktorá sa menuje osrdie a v om leží srdce jako vo vaku. Osrdie

vyluuje útlu, pare podobnú tekutinu, ktorá i srdce i osrdie drží vo vlhkosti

a klzkosti, aby sa srdce pri jeho neustálej práci nezapálilo a nezhubilo.

Vnútorné plochy srdca nie sú hladké, ale pokrývajú ich mnohé jednotlivé

svalové sväzky, ktoré sú tiež jemnou blanou obklopené. Srdce leží v prsnej

dutine medzi púcami; horná plocha nachádza sa vo výške šiesteho obrata
prsného a jeho hrana je ukrytá za prednými koncami šiesteho a siedmeho
rebra.

OBRAZ 80.

Hlavné dutiny udského tela.
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VYSVETLENIE.

OBRAZ 81. A, púca; B, srdce; D, púcna tepna; E, priedušnica.

OBRAZ 82. Budova srdca. Rúky na tomto obrázku znázorujú priehradky, ktoré delia srdce

na štyri dutiny a síce: 7, je avá predsie; 8, avá komora; 9, pravá predsie; 10, pravá

komora; 1, horná žila dutá; 12, dolná žila dutá (tie dve žily vylievajú krv do pravej pred-

siene); 2 a 4 sú púcne tepny; tie vedú krv do púc, aby sa pomocou kyslíku oistila a po-

tom koluje nazpät cez púcne žily 13, 5, a 6, do avej predsiene srdca; z avej predsiene ide

krv do avej komory a ztadiato cez srdenicu (aortu) 3, 11, do každej asti nášho tela.

OBRAZ 83. Srdce a cievy. A, pravá komora; B, avá komora; C, pravá predsie; D, avá pred-

sie; E, srdenica (aorta); F, púcna tepna.

Vo vnútri srdca prechádza mäsitá priehradka, ktorá delí srdce na pravú

a na avú polovicu práve tak, jako ku príkladu stena delí dve izby, len že v

priehradke srdca niet žiadneho otvoru a preto každá polovica koná svoju

uritú prácu. Té dve polovice zase sa delia menšími priekami na dve

asti, na hornú a na dolnú as. Z toho vide, že srdce podelené je na štyri

priestory, z ktorých dva horné menujeme predsieami a dva dolné komo-
rami... Do predseni ústia sa na oboch stranách veké žily: horná a dolná

žila dutá do pravej predsiene, a štyri púcne žily do avej predsiene. Z
komôr srdených odchádzajú veké tepny a síce: tepna púcna z pravej ko-

mory a tepna srdenica (aorta) z avej komory.

Aby krv ustavine uritým smerom napred tiekla, nachádzajú sa i v

pravej i v avej priehradke medzi komorami a predsieami jako tiež i pri

otvoroch, cez ktoré krv z komôr odteká, — klapky (ventily), ktoré sa

pravidelne otvárajú a zatvárajú. Té klapky medzi komorami a predsieami,

z ktorých pravá je trojuhelná (trojrohová) a avá dvojuhelná (dvojrohová),

sú tak zariadené, že širokým svojim základom pripevnené sú ku stene srdca

a ich voné konce tria do vnútra komôr.

Tak samo sú i pri východe tepien z komôr na každej strane tri klapky,

ktoré da ich podoby menujeme pol m,esa4j,ými klapkami.

STAVBA DÝCHACÍCH ÚSTROJOV.

Hlavné dýchacie ústroje sú púca, do ktorých prichádza zvonku vzduch

nosom, hrtanom, priedušnicou a jej vetvami (u mnohých udí ústami, a-
práve každý lovek má dýcha nosom). Nos sme už opísali na inom mieste

tejto knihy.
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HRTAN.

Hrtan pre dýchanie nemá vlastne žiadnej ceny a len jako orgán hlasu

potrebuje priameho prúdu vzduchového. Hrtan zaujíma pod koreom
jazyka prednú, prostrednú as krku, kde ho vidíme a môžeme ho i nahma-

ta jako ohryzok alebo "Adamovu utku". Je to dutý, z pohyblivých chrum-

kov složený a po všetkých stranách sliznou blanou obalený orgán. Hore

spojuje sa s nosovú dutinou a dolu pripojuje sa priamo ku priedušnici, pomo-

cou prstenovitej chrumky, ktorá tvorí akýsi poklad hrtana, na ktorom spo-

ívajú ostatné chrumky. Prednú stenu a postranné steny tvorí štítna chrum-

ka, ktorá leží na prednej úzkej asti prstenovitej chrumky. Na zadnom,

širšom konci tejto chrumky ležia obe trojhranné, vemi pohyblivé chrumky.

Poslednou chrumkou hrtanovou je tak zvaný jazýek hrtana (jazyku po-

dobná, úzka chrumka) ktorý je pod dnom jazyka upevnený a pri každom
prehltnutí pokryje vchod hrtana tak, že pokrm klzné cezfe do pažeráka.

Chrumky sú mnohými sväzami, svalami a so susednými ústroj ami navzájom

spolu spojené. Najdôležitejšie, ku tvorbe hlasu slúžiace sväzy, ležia vo vnú-

tri hrtana. Sú to tak zvané pravdivé sväzy hlasové, ktoré sú od zadku na-

pred natiahnuté a ležia po dvoch nad sebou, dva na pravo a dva na avo
a medzi nimi je hlasová štrbina. Hlasové sväzy v ohryzku podobajú sa na-

tiahnutým strunám na husliach, len že nemajú podobu strún ale vyzerajú

ako stužky.

PRIEDUŠNICA.

Priedušnica je tuhá, pružná trubica a poína
sa u ohryzku. Asi vo výške tretieho obrata, za

prsnou kosou, delí sa na dve vetvy; jedna vetva

ide do pravých a druhá do avých púc. Té vetvy

menujeme prieduchami. Prieduchy zase sa rozvet-

vujú na tenšie priedušky, ale té sú už mäkšie a nie

chrumkovité ; : té mäkšie vetvy zase sa rozvetvujú

ešte na menšie a útlejšie vetviky až konene ani

jedna najútlejšia vetvika sa viac nerozvetvuje, ale

koní sa útlym mechúrkom. Té mechúrky sú púc-
ne bunky, ktorých poda uencov je v udskom tele

asi tisícosemsto millionov. Všetky sú hroznovite

sriadené a tým sriadením tvoria malý lalok. Té
lalky sú zase slepené a tvoria väšie lalky a tak

povstávajú púcne lalky, ktoré sú skutone jedon
od druhého oddelené a ktorých máme na pravých
púcach tri a na avých dva. Preto púca vyze-

OBRAZ 84.

A, hrtan ; B, priedušnica ktorá

rajú jako dve buvy visiace na vetvy a tá vetva je "* ^^^^ "* ^^* preduchy C; D,

1 v . /» r. 1 1 n J v prúca; E, E, prúcne bunky.
priedušnica. (Vidz obr. 84.)

STAVBA PÚC.
Co sú púca? Sú to dva kusy mäsitej tkaniny, ktorá na pohad vyzerá

hustá a ažká, v skutonosti ale je vemi riedka a ahká.
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Púca sú dve podlhovasté telesá, umiestnené v prsnej dutine po jednom
2 každej strany. Púca sú úplne primerané vnútorným rozmerom prsnej

dutiny, avšak novoty módy vemi asto hatia normálny vývin a rozrast púc
barbarskou obyajou nosenia šnurovaiek a silného sahovania, ktoré pre-

kážajú vonú prácu a pohyb rebár.

Dvoje telesá púc pracujú neodvisle.

Každý lovek má dvoje púc, to jest dve púcne telesá, ktoré sú úplne

jednako zbudované; avšak tieto dvoje púca sú celkom neodvisle jedno od
druhého, ba majú medzi sebou umiestnené srdce a krvonosné nádoby, a-
práve obidvoje púca konajú tú istú prácu, lebo dostávajú krv z tej istej ar-

terie, i povetrie cez tú istú cievu, cez priedušnicu.

OBRAZ 85. Púca.

Rozmer púc.
Púca sú nie toho istého rozmeru a podoby jedné jak druhé. Pravé

púca, apráve trochu kratšie, než avé, sú väšie a silnejšie a sú podelené

na tri iastky — "platne". avé púca sú menšie a slabšie, delia sa len na

dve platne a ahšie podliehajú chorobám.

Váha a podoba púc.
Váha púc je rozmanitá, priemerne ale iní 42 uncií u mužského a 36

uncií u ženskej ; pravé púca sú asi o dve uncie ažšie, než avé. Púca majú

podobu stohu, so širokými prehbenými podstavami, ktoré spoívajú na vy-

puklom povrchu prepony. Vrchný konec púc je nahnutý a dotýka sa pod-

staty šije, asi jedon col povyše prvého rebra.

Význam "platní".

V podelení púc na iastky, takzv. "platne", vidíme nekonenú múdros



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 61

Stvoritea. Každá plata totiž plní svoju úlohu pri dýchaní celkom samo-

statne, neodvisle od ostatných, a keby nie tejto samostatnosti, vtedy nemoce,

jako suchotiny, zapálenie priedušníc, alebo zapálenie púc, nielen že by ne-

bolo možno vyliei, ale z toho pochádzajúca úmrtnos bola by zkazonosná

na celé loveenstvo.

Kapitola VIII.

STAVBA ZAŽÍVACÍCH ÚSTROJOV.

Zažívacé ústroje pozostávajú z jed-

ného asi tridsa šuchov dlhého kanálu,

ktorý pochádza z úst a koní sa v riti.

Celý zažívací kanál delí sa na niekoké

oddiely, ktoré bezprostredne súvisia. Sú

to : I ) ústna dutina a hltan, 2 ) pažerák a

žalúdok a 3) revá. Mimo zažívacého

kanála nachádzajú sa v brušnej dutine pe-

ená, žlový mechúrik, brušná žaza slin-

ná (pancreas), slezina, advienky a mo-
ový mechúr.

ÚSTNA DUTINA.

Ústna dutina je na všetkých stra-

nách so sliznou blanou vyfutrovaná a delí

sa na prednú a na zadnú as.
Nahore uzavrená je ústna dutina tvr-

dým pátrom, dolu jazykom a dnom úst-

nym, po stranách lícami a na zadku pre-

chádza do hltana.

V ústnej dutine rozpoznávame zuby,

jazyk a slinné žazy.

ZUBY.

lovek poas svojho života zaopa-

trený je dvoma radami zubov a síce:

prvými mliensmií a druhými trvácimí

alebo stálymi zubami. Rezanie zubov u

dieaa poína sa obyajne asi po šiestom

alebo siedmom mesiaci a za I 8 mesiacov

je skonené. Mlienych zubov má diea
20 a síce: 8 kusákov, 4 špiáky a 8 re-
nových zúbkov.

Rad zubov dospelého loveka od-

chyuje sa od radu detských zúbkov tým,

že dospelý lovek má namiesto 20 zubov

32 a síce: 8 kusákov, 4 špiáky, 8 lícnych

a 1 2 renových zubov.

Obr. 86

OBRAZ 86. Zaifvaci Kanál

a, pažerák; b, žalúdok; c, otvor žalúdka:

d, vrátnik (pylorus); e, tenké revá; f,

žlový mechúrik a žlovod ; g, prievod bru5-

nej žazy slinnej ; h, vystupujúce hrubé
revo; k, koneník.
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Obr. 87 Obr. 89
ZUBY.

OBRAZ 87. 1, 2, kusáky ; 3, špicak ; 4, 5, lícne zuby; 6, 7, 8, žrenové Euby; a, žila; b, tepna; e,

nerv; d, žila, tepna a nerv. R, horná eus; S, dolniá eus.
OBRAZ 88. Mliene zuby. a, a, kusáky; b, b, špícáky; c, c, d, d, e, e, renové zuby.

OBRAZ 89. Prierez i^uba. A, smalt (email); B, dentin ; C, asno; D, mäkká látka (pulp) ; E,

eustná kos ; F, c«ment.

Keiždý zub pozostáva z troch astí: z koruny (horná, viditená as),
z hrdla (d'asnami pokrytá as) a z korea, ktorý leží pevne v zubnom
lôžku v eusti.

Jestli 2nib pozdž prerežeme, vidíme, že pozostáva, nie j ako sa nám zdá

len z kosti, ale i z iných substancií a síce: viditená as zuba — koruna —
obtiahnutá je slonovej kosti podobnou, lesklou, bielou vrstvou, tak zvaným
smaltom alebo emailom; hne za smaltom vidíme najväšiu látku zuba

tak zvaný dentin; v stredku zuba nachádza sa mäkká, kaše podobná látka,

krvnými cievami a nervami dobre zaopatrená, ktorá jestli je následkom
deravého zuba povetriu vystavená, zapríiuje bô zubov.

JAZYK.

Jaizyk opísali sme v predošlej kapitole pod záhlavím "Ústroj chuti"

a preto opakova opis jazyka na tomto mieste je zbytoné.

MÄKKÉ PÁTRO.

K okrajom jazyka vysiela mäkké pátro dva výbežky a oblúk pátro-

jazykový; za nimi leží oblúk pátro-hltanový; vo výklenkoch týchto oblúkov

ležia po oboch stranách mandle (tonsilky), ktoré pri otvorených ústach mô-
žeme skoro vždy vide. Mandle pozostávajú zo žaz a sú astou pôdou
zapálenia. V stredku rozdelený je pátrový oblúk tak zvaným cípom na dva
diele.
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SLINNÉ tVJ^ZY ÚSTNEJ DUTINY.

V ústnej dutine rozpoznávame tri páry slin-

ných žaz a síce:

a) žazy podjazykové,

b) žazy podsánkové (podeustné) a

c) žazy priušné.

Slinné žazy skladajú sa z niekokých aockov
a té zase delia sa na mnohé menšie, hroznovité

žazoky a v nich vyrábajú sa sliny, ktoré teú
slinovodami do úst. Podsaová žaza je asi o

polovicu menšia než priušná a tiež delí sa na men-

šie, hroajnovité žaizoky. Podjazyková žaza
je ešte menšia, než podsaová a leží pred jazy-

kovou úzdikou. Tá žaza by sa nemala

poíta za slinnú žazu, lebo je to skorej žaza
tvoriaca šliam (flegmu). (Obraz 90. znázoruje slinné žazy.)

OBRAZ 90.

Slinné žaz/.

OBRAZ 90—A. Poloha prsných a brušných útrob.

1, jazyk; 2, gráKor; 3, pokrievka hrtanová; 4, hrtan; 5, glga; 6, pažerák; 7, prepona ; 8, 9,

púca; 10, žalúdok; 11, vchod žalúdka; 12, vrátnik; 13, dvaná«tnica; 14, ,{>eea; 15, žlový
mechúr; 16, žlovod ; 17, brušná žaza slinná (pancreas); 18, slezina; 19, revá; 20. tenké revo;
21, traník so slepým revom; 22, slepé revo; 23, vystupujúce hrubé revo; 24, priene hrubé
revo; 25, zahnuté hrubé revo; 26, mechúr.
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VIII. Tabuka.

JlS^J^^^lc

Obraz 93.

VYSVETLENIE:

OBRAZ 91. Zažívací kanál. E, pažerák ; S, žalúdok; P, vrátnik; D,

dvanástníca; G, žlový mechúrik; D, žlovod; TC. priene hrubé

revo; AC, vystupujúce revo; DC, sostupujúce revo; A, appendix

;

R, koneník a ri.

OBRAZ 92. Slepé revo a appendix.

OBRAZ 93. Poloha brušných útrob. 1, pažerák; 2, 2, púca; 3, srdce;

4, peea; 5, slezina; 6, žila; 7, brušná žaza slinná; 8, arteria; 9,

9, advienky.

Obraz 92.
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HLTAN.

Dolný okraj mäkkého pátra, kore jazyka a mandle hraniia v otvore,

ktorý vedie z ústnej dutiny do hltanovej a menuje sa vchodom do hltanu

alebo hltanovou úžinou. Hltan leží nad tou úžinou, vlastne nad pažerákom,

vyzerá jako lievik a má sedem otvorov a síce: dva do nosa, dva do uší,

jeden do hrtana, jeden do úst a jeden do žalúdka. Otvory do nosa a do
uší môžu by zatvorené mäkkýnn pátrom; hrtan zatvára sa trojakým spô-

sobom: 1) koreom jazyka, 2) hrtanovým jazýkom (Epiglottis) a 3)

zvukovými stužkami. Otvor do úst zamkne sa pomocou dvoch priamych

svalov, ktoré visia medzi zadnou asou mäkkého pátra a medzi základom
jazyka. Poas prehltania všetky otvory sa zatvoria, vyjmúc pažerákový

otvor, ktorý zostáva otvoreným aby ceze pokrm sa zklznúl do žalúdka.

V dutine hltanovej hne za stredkom mäkkého pátra nachádzajú sa žazy,

ktoré menujeme hltanovými mandlami; té asto stávajú sa zapálenými a za-

príiujú nemilú nemoc. V najhornejšom oddiele postrannej steny hltanovej

nachádza sa Eustachova trubica, spojujúca hltan s vnútrom ucha.

PA2ERÁK.

Pažerák je dopravnou cestou od úst do žalúdka. Asi vo výške šiesteho

krkového obratia druží sa ku hltanu a spojuje hltan so žalúdkom. Leží za

priedušnicou a tiahne sa dlhým závitkom okolo hlavnej tepny — Srdenice

(Aorty). Na avej strane prerazí bránicu a ide do žalúdka.

ŽALÚDOK.

Žalúdok je sliznou blanou vy-

futrovaný mech. Rozpoznávame na

om vchod žalúdka pažerákom spo-

jený a dno žalúdka, ktoré súvisí s re-

vami. Pod vchodom sa rozširuje a

smerom ku vratníku sa zase úži.

Žalúdok má prednú a zadnú svalovitú

stenu. Predná strana žalúdka je pee-
ou pokrytá tak, že len na avo ležiace

dno žalúdka zostáva voným.

Žalúdok pozostáva z troch vrstiev

a síce: 1) zo zovajšieho povlaku po-

brušnice, ktorá pokrýva všetky zaží-

vacie ústroje, v brušnej dutine ležiace,

2) z vrstvy svalovej, skladajúcej sa z

vlákien dlhých a kruhovitých, ktoré

umožujú pohybovanie žalúdka poas
zažívania a tým pohybovaním obsah

žalúdka posúva sa od úst žalúdkových ku vratníku a 3) z vnútornej vrstvy

sliznej, ktorá prilieha k vrstve svalovej tak vono, že sa môže, ke je najdô-

ležitejšia lebo obsahuje množstvo pepsinových žaaf, ktoré pri zažívaní vy-

OBRAZ 94. Žalúdok.

a, pažerák; b, žalúdok; c, horná stena žalúdka;

d, vrátnik: e, žlíovod ; f, žlový mechúrik; g,

prievod brušnej žazy slinnej s otvorom do
dvanástnice h, i.
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miešujú žalúdkovú šavu. Mimo tých žaz sú ešte iné žazy, vymiešujúce

šliam, a té sídlia hlavne na okolí žalúdkových úst a vrátnika a vyluujú vemi
jasný šliam, ktorý sa mieša poas zažívania s obsahom žalúdka.

REVÁ.
revá sú tiež sliznou blanou vyfutrované rúry a delia sa na tenké a na

hrubé revá. Tenké revo pripojuje sa bezprostredne ku vratníku a sostáva

z troch vrstiev a síce z povlaku pobrušnice, z vrstvy svalovej a zo sliznej

blany. ahá sa do hrubého reva na okolí pravej kyli, po pravej strane

brucha do peene, pred žalúdkom prejde na avú stranu a tam sa dolu skrúti.

Konec hrubého reva ide krížom cez pánvinú dutinu a koní sa otvorom
koneníka. Tenké revo delí sa na dvanástnicu, laník a na kýelník.

Dvanástnica ovíja sa v podobe podkovy okolo hlavy brušnej žazy
slinnej, ktorej vývod ústi v dvanástnici; spolone, to jest týmto vývodom
vysiela peea najdôležitejší svoj výrobok, ži, do dvanástnici.

Laník (Jejunum) a kýelník tvoria asi pätnás stôp dlhú trubicu,

ktorá v mnohých kukách je vemi umele zavesená pomocou okružia (riasy

pobrušnice) na chrbtovej kosti, aby mala v bruchu a v pánvinej dutine

dos miesta.

Jako žalúdok, tak i tenké revo pozostáva z troch vrstiev, totiž z po-

vlaku pobrušnice, z vrstvy svalovej a zo sliznej blany. Slizná blana tenkého

reva je opatrená nepoetnými riasami, ktoré sa vzájomne pokrývajú, me-

novite na zaiatku, totiž v dvanástnici, v podobe škridlicou pokrytej strechy

a ku konci kýelníka stávajú sa stále ploššími, vzácnejšími a nedokonale

vyvinutými. alej vidíme po celej sliznej blane tenkého reva, jako tiež aj

na riasach vyššie opísaných, nesíselné kyj ovité škvrny, ktoré sa menujú
kolekami alebo kozmatkami (Villi) a poet ich odhaduje sa na milliony.

Sú to dôležité iastky pre vssávanie živného, rozpusteného výahu z potravín.

Krém toho má tenké revo aj žazy a síce:

1) Lieberkuhnové Krypty, ktoré sú pre tenké revo tým, ím sú pep-

sinové žazy pre žalúdok,

2) Brunnerové žazy vyluujú tekutinu podobnú šave brušnej žazy
slinnej,

3) Peyerové" žazy. Té nemalý by by poítané ku žazám tenkého

reva, lebo sotva majú o kona s vyluovaním nejakej zažívacej šavy, ale

skorej mohly by sa považova jako skladište lymfy.

HRUBÉ REVO.

Hrubé revo delí sa na slepé revo, tránik a koneník.

Slepé revo je poiatkom tránika. Leží na pravej strane brušnej du-

tiny a má vršok podobný ervu, hrubý asi jako obyajná stužka. Tento vršok

hrá veFkú rollu, ponevá práve na tomto mieste zastavujú sa vemi asto

látky prechádzajúce revom jako erešové a hroznové kôstky at. a tvrdé

výkaly. (Vi zapálenie slepého reva.)

Traník je pokraovaním slepého reva a tvorí tri od seba oddelené

asti; as prvá ahá sa od pravej advienky ku peeni; as druhá od peene
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ku slezine a asV tretia od sleziny dolu a prechádza zakrivením v podobe

"S" do koneníka.

Koneník je silný, svalovitý, dva ráz zakrivený kanál, koní sa v riti a

slúži k vydávaniu výkalov.

I hrubé revo pozostáva z povlaku pobrušnice, z vrstvy svalovej a so

sliznej blany. Na povrchu hrubého reva pozorujeme zárezy, ktoré odpo-

vedajú práve tokým priehybom vo vnútri reva. V týchto priehyboch

usadzuje sa obsah revný a ponevá tekuté jeho iastky boly absorbované,

stáva sa tvrdším a konene jako sformovaný výkal prejde do koneníka a

z koneníka von.

Zovajšie uzavrenie riti pozostávajúce z vlákien svalových kruhovité

sa tiahnucích, podrobené je našej vôli; ale asi sedem centimetrov nad týmto

zovajším uzavrením je ešte jeden sval, ktorý od našej vôli nezávisí a za-

brauje aby výkaly nezostaly na dolnom, vôli našej podrobenom uzavrení

— na riti.

PEEA.
Peea je najväšia žaza udského tela, leží na pravo pod rebrami a

vyluuje ži nielen z dobrej, ervenej krve ale i z iernej, neistej, ktorú pri-

vádza do peene zvláštna žila vrátnica. Na peeni rozpoznávame hornú

plochu, naklonenú do predu a dolnú plochu naklonenú trochu nazad. Horná
plocha prilieha k odpovedajúcej jej a^ti bránici a je s ou, pomocou mocného
sväzu spojená, ktorý ahá sa po celom jej povrchu a delí j ú na väší aok
pravý a na menší aok ležiaci na avo od tohto sväzu. Dolná plocha pe-

ene rozdelená je troma brázdami v podobe "H" na štyri okresy (poda
prof. Hyrtla). Tieto tri brázdy menujú sa pravá brázda podialna, avá
brázfda podialna a priena brázda alebo peeové vráta. Všetko, o leží na
pravo od pravej brázdy podialnej, menujeme avým spodným aokom;
pred prienou brázdou leží tak zvaný itvorhranný aok a za prienou brá-j

zdou Spiegelov aok; ten má meno svoje po anatomistovi Spiegelovi, ktorý

prvý ho opísal.

Priena brázda, o ktorej sme sa vyššie zmienili, delí pravú i avú brá-

zdu na dve asti; v prednej asti pravej brázdy leží žlový mechúrnik, v
zadnej asti sostupujúca žila dutá, do ktorej ústi žila peeová. V prednej

asti avej brázdy leží okrúhly sväz pupkový. Prienou brázdou alebo vrá-

tami vychádzajú a vchádzajú nervy, cievy a žily.

ŽLOVÝ MECHÚRIK.

Žlový mechúrik je nádržkou vylúenej žle, ktorú potrebuje revo len

v dobe zažívania. 2.1ový mechúrik podobá sa hruške. z!e vylieva me-
chúrik ži do dvanástnice, bolo už spomnuto.

BRUŠNÁ ŽAZA SLINNÁ (PANCREAS).

Brušná žaza slinná skladá sa z mnohých hroznovitých žaz a delí sa na

hlavu, chvost a vývod. Cez celú žazu pozdž ahá sa chodba, do ktorej

vylievajú svoju šavu jednotlivé, hroznovité žazy. Táto chodba spojuje
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sa zo žlovodom ku spolonému vývodu, ktorý vylieva ži a výmetky bruš-

nej žazy slinnej do dvanástnice.

SLEZINA.

Slezina je podlhovastá, temno-ervená, krvná žaza, 'zaopatrená

mnohými vssákami a žilami. Váži asi pol funta a leží na avej strane pod
bránicou, medzi žalúdkom nad avou advienkou. Slezina je pokrytá po-

brušnicou a slúži nepochybne k tomu, že sa v nej rozpadávajú staré, vypo-

trebované bunky a z iných látok, ktoré tepny do sleziny privádzajú, tvoria

sa nové krvné bunky.

ADVIENKY.

advienky ležia po oboch stranách chrbtovej kosti, sú ervenošedej

barvy a podobajú sa fazuli. Pravá advienka leží trochu nižšie, než avá a

obe sú obalené tukom, ktorý menovite u tlstých udí, môže dosiahnu tak

vekého objemu, že advienky v tomto advienkovom tuku zdajú sa úplne

miznú.

OBRAZ 95.

A, moovod ; B, moojem ; C, vrchol-

ky l'advienkové; D, kôrová hmota;
E, špiková hmota. OBRAZ 96.

A, nadadvienka ; B, hmota advienky;

C, puzdro; D, advienková žila; E, tep-

na ; F, moovod.

Jestli sa podívame na dlžkový prierez, vidíme, že je tka vo vnútri ad-
vienky rovnorodé složená; môžeme zretelne ohranii tmavé, zovajšie pás-

mo, asi dva centimetre široké od vnútorného, nieo svetlejšieho pásma špi-

kového, ktoré pozostáva z asi pätnás, na prierezu trojhrannýrh pyramíd,

ktoré širokým svojim podkladom sedia akosi na vrstve kôrovej a zaokrú-

hlené svoje hroty, tak zvané advienkové vrcholky, obracajú ku vrátam

adviny.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 69

Zovajšia hmota kôrová pozostáva skoro výhradne z nekoneného
potu stále útlejších vetviiek tepny advienkovej, ktorej najmenšie konené
výbežky utvoria, až sa stanú vlásenicami, — malé cievne klbka, z ktorých

každé je obklopené blanovitým puzdrom.

Vnútorná hmota špiková naopak sostáva z nekonene malého potu
najmenších rúriek moových, ktoré s cievnymi klbkami tvoria vrcholky

pyramíd. Pri tom spojujú sa najmenšie rúrky stále viacej až na konci pyra-

mídy už len asi pätdesiat moových rúriek vylieva svoj obsah, hotový mo,
do kaliska advienky a ztadiato do moojemu (ureter), ktorý lievikovité sa

sužuje a prechádza bezprostredne do moovodov. Moovody tiahnú sa po

oboch stranách j ako blankovité trúbky pozdž prednej steny svalstva bedro-

vého dolu, prerážajú na dne moového mechúra tento šikmým smerom a

vchádzajú do mechúrovej dutiny, to jest do nádržky moa.

MOOVÝ MECHÚR.

Moový mechúr je blaniste svalovitá, sliznou blanou pokrytá panvica,

do ktorej sbiera sa mo. Zdravý lovek môže mechúr ubovone otvára

a zatvára. Horný oddiel mechúra nazýva sa telom;

dolná predná as mechúra, tak zvané mechúrové hrd-

lo prechádza do moovej trúbky, ktorá predným

svojim ústim vypúša mo na von. Mechúr má hruš-

kovitú, vajcovitú podobu a leží u mužských pod ko-

neníkom a u ženských pred materníkom, pretože je

materník medzi koneník a mechúr akoby vstrený.

Mo v mechúre shromeiždený nemôže u zdravého lo-

veka sám sa vylieva, lebo je mechúr pevnými svalo-

vými vláknami zatvorený, ktoré len vtedy povolia,

ke lovek chce moi. Stena mechúra je tiež zaopa-

trená svalovými vláknami, ktoré majú moc naplnený

mechúr stlaova a takým spôsobom mo z mechúra,

vytlaova. Obraz 97 znázoruje polohu advín, moovodov a mechúra,

po stranách vidíme advienky (g,g), z tých idú moovody (f,f) do mechúra
(e).

OBRAZ 97.





//. KNIHA.

FISIOLOGIA
ALEBO

innosti ústrojov udskélio tela.

"lovek pri narodení je jako hodiny; žije len tak dlho

na jak dlho má letá natiahnuté. Niektoré hodiny sa dajú

natiahnu na rok, iné na den a tak i lovek žije krátko

alebo alej."

OBRAZ 98.

Drobnohad (Mikroskop).
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PREDMLUVA.
"Dialektikovi je svet pojmom, krasomilu-

júcemu obrazom, bludárovi snom, bádateovi

však pravdou." (Orges).

Fisiologia uí nás o innosti rôznych astí a orgánov tela; ona zkúma

udskú mašinu v pohybe a vysvetuje rozmanité výviny, ktorým je udské

telo vydržiavané, kmené a ktorými rastie, žije, pracuje ako ku príkladu trá-

venie, obeh krve a iné zjavy tvoriace život — zdravie. Zkrátka, fisiologia

je náuka života a preto môžeme tvrdi, že je ona najzaujímavejšou a najpo-

trebnejšou náukou loveka, áno, je ona potrebnejšia mladému junákovi alebo

mladej sleinke, než náuka jazykov, hudby, maliarstva at, Co stoja všetky

moderné vzdelania a výcviky, ke sme chorí? Co stoja zemské poklady,

ke ich nemôžeme uži? Nie som proti vzdelávaniu, — Bože chrá; do-

konalos v jakekovek vede alebo v umení je odporúania hodná a vzdelá-

vanie je vždy žiaducné; ale pri tom všetkom mali by sme da prednos tej

vede, od ktorej závisí nielen naše vlastné, najväšie šastie — naše zdravie,

ale i budúcnos celého loveenstva, celého plemena. Terajšia vzdelaná

spolonos s jej módami, obyajmi, rozkošmi a hriechmi je semenom a prí-

inou chorôb. Obklopení sme s každej strany mnohými fornmami pokušen-^

stva, stávame sa nemocnými a chodíme od lekára do lekárnika, — od ma-

stikára do bosorky, sypeme peniaze za lieky, o ktorých nevieme zhola ni,

ba ani to nevieme, o nám je a preto musíme všetko veri, o nám iní hovoria

a radia, i tá rada je dobrá alebo zlá. Práve preto každý lovek mal by ma
pochop o budove tela a o innosti orgánov jako tiež o zdravovede. V tejto

knihe prejdeme sa cez zázranú dielu udského života a pohovoríme o in-

nosti orgánov udského tela.

Ríša biológie.

"okovek iní Boh, to trvá na veiky,

nemôže sa k tomu ni prida, ani od toho

o oda. — Toto o bolo i dnes je, a o
bude, už bolo; lebo Boh obnovuje to, o
pominulo." (Kaz. 11. 14— 15.)

Biológia pochodí z gréckeho slova a znamená životovedu. (Bios

—

život, logos—pojednávanie.) Biológia je náuka pojednávajúca o všetkých

živých stvoreniach, o ich budove, o ich podstate, o ich spôsobe žitia, o in-

nostiach ich rôznych ústrojov, o formách at., at.

Rozdiel medzi väami živoíchmi a väšími rastlinami je zrejmý, a-

práve i rastliny i živoíši sú složené z protoplasmy; ale iná je to s menšími
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formami života, lebo tu, mnohoráz, nevieme,

i máme do inenia so živoíchom, i s ra-

stlinou a medzi takými okolnostiami jedi-

nou našou pomôckou je drobnohad, avšak

i pri drobnohadnom bádaní môžeme sa

zklama.

Biologické náuky delia sa na podtriedy,

z ktorých hlavné sú: Zoológia iže Živoi-

chopis (Zoon — zviera, logos — pojedná-

vanie) a Botanika iže Rastlinopis (Botane
— rastlina). Zoológia pojednáva o živoí-

choch a Botanika o rastlinách.

Biológia delí sa ešte i na alšie pod-

triedy a síce na Fisiologiu (Physiologia,

phusis — príroda, logos — pojednávanie)

a na Morfológiu (Morphologia — morphe
forma, logos '—pojednávanie). Ftsiologia

pojednáva o innostiach živých ústrojov

všetkých stvorení a morfológia zaoberá sa

formami a stavbou jako živoíchov tak i

rastlín.

V tejto knihe pohovoríme o fisiologii loveka.

OBRAZ 99. lovek.

FISIOLOGIA (ŽIVOTOVEDA).

Fisiologia nezrušitene dokázala, že všetky tvary, všetky rastliny, všetky

zvieratá aj s udmi pochádzajú z jedného jednoduchého vajíka, ktoré nemá
na sebe ni iného, než pokožku, v nej látku, v tej zrno a — to je všietko.

Ke skrze tú pokožku dostane sa semeno do vajíka, pone v om život a

zrnko sa vyvinie pomocou ostatnej látky, ktorá ju krmí, v nejaký telesný

tvar, už i je to rastlina alebo zviera. Vajíka (bunky) pozostávajú z pô-

vodnej životnej látky z tak zvanej protoplasmy. (Buechner.

)

PROTOPLASMA.

Protoplasma je priezraná, stála, k huspenine (koonine) podobajúca

sa hmota, ktorá vykonáva životné úkoly tak dobre, jako ústrojné dokonalej-

šie teleso a je živenia a rozmnožovania schopná. Nachádza sa vo žazách,

svaloch, kože, modzgu, kosti, nervoch a vo všetkých ústrojoch. Skutone
je to živá látka všetkých astí všetkých živých telies, obsahujúca bielkovinu.

Zjavy života obyajne vystupujú tam, kde sú isté bielkoviny pohromade.

Kde nieto bielkoviny, tam nieto života.

"Omne vivum ex ovo" hovoril Dr. Harvey, o znaí, že všetko, o žije,

pochodí z vajíka. Vajíko je ni iné, než bunka a z tej bunky, z tej ne-

patrnej toky, vyvinie sa lovek v materinskom tele pomaly ku svojej podobe
a vekosti. Ke plod tento dosiahnul istej výšky vývoja, môže sa v materin-

skom tele pohybova, ale pohyby te nie sú ubovoné ale len neJiodilé.

Jestli zaleka pozeráme na tehlový dom, nevidíme tehly, z ktorých je
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dom vystavený; ale jestli sa na zblízka podívame, rozoznáme v om tehly.

Dom ktorý zdá sa by zaleka jediným predntietom, jednou massou, pokáže

sa zblízka, že je on z mnohých tehál vybudovaný.

Tak je to i s naším telom; ono je tiež z premnohých neviditelných astíc

— z buniek — složené. Ke pozeráme na telo, žiadne bunky nevidíme;

ale ke iastku tela (mäsa, kože alebo iných astí tela) pod drobnohadona
prezkúmame, bunky dajú sa vide. Jako steny v jednej budove pozostá-

vajú z tehál, tak i udské telo pozostáva z buniek.

Bunky majú takú formu, jakú potrebujú k práci, ktorú konajú. Nie-

ktoré sú dlhé, iné ploché at. Bunky osvedujú svoju životnú vlastnos

tým, že žijú, rastú, množia sa, starnú a umierajú; po as ich krátkeho života

jedia, dýchajú, pracujú a odpoívajú.

Obr. 100 Obr. 101 Obr. 102

BUNKY.

Bunky sú malinké iastoky huspenine podobnej, priezranej hmoty,

ktorá sa menuje protoplasma (ahšia, svetlejšia as protoplasmy menuje
sa cytoplasma. ) Obyajne každá bunka je obalená jednou pokožkou, ktorá

tvorí mechúrik a v tom mechúriku je zrnkovitá tekutina. V každej bunke
nachádza sa jadro (nucleus) a v
tom ešte menšie jadro (nucleolus.

Každá tráva, každý strom, každé

zviera, každý lovek, všetko, i je

ono veké alebo malé, i žije vo

vode, na zemi alebo v povetrí, ho-

vorím, všetko živé na svete

pozostáva a pochádza z buniek.

Telá všetkých väších živo-

íchov (i loveka) poínajú sa

jednou bunkou, ale ke sa tá

bunka delí, nové bunky nene-

chajú jedna druhú, ako sme to

spomenuli pri amaebách, ale zo-

stanú jedna pri druhej a ustavi-

ne sa delia až do smrti. To de-

lenie stáva sa tak, že z jednej

bunky budú dve bunky, z dvoch
buniek štyri at.

Zdalo by sa, že lovek týmto

delením a množením sa buniek

mal by by obrovského rozmeru;

to sa však nedeje, lebo bunky o de mrú a druhé rastú a musíme predpo-

klada, že naše telo pozostáva nielen zo živých buniek ale i z mtvych. A o
sa stane s mtvymi bunkami? Známo je, že každá mtvola hnije a v nej

tvorí sa jed, ktorý nií telo. Jed sa obráti na tekutinu — na pot; pot páchne

za mtvolou; kým je telo schopné tento jedovatý pot vypudzova, život je

nie v nebezpeí; kto zadrží svoje telo pri schopnosti potenia, udrží si vek.

Obr. 103

OBRAZ 100. Bunka jako ju vidíme pod drobnoha-
dom. 1, mechúrik bunky; 2, jadro (nucleous) ;

OBRAZ 101. Forma bunky (džka, šírka a hrúbka).

3, ierna toka v jadre je nucleolus.

OBRAZ 102. Skupina buniek (tkanivo).

OBRAZ 103. Delenie buniek. Tu vidíme jak jedna

bunka sa delí na dve bunky ; medzi nimi je

pokožka ktorá ich jednu od druhej delí.
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Jedna as potu vypudzuje sa cez dieroky kože (cez póry), iná as (od-

padky vnútorného tela) odchádza pomocou rozmanitých žaz do zažívadiel

a ztadiato známou cestou na von. Z toho môžeme sa prjui, že koža a za-

žívadlá musia sa drža v poriadku; alej musíme jes len toko, koko telo

znesie; pri prejedení bunky sa rýchle množia a nezadlho umierajú a tým pri-

býva jedu. Náhle orgány tela, koža, žazy, zaživadia, at. nevládzu mrtvé

bunky z tela vyluova, nastane otrava a — smr, (Nordau.

)

DELENIE BUNIEK.

V neistej vode nachádzajú sa veké milliony živoíchov, ktoré sú tak

malé, že môžeme ich vide len pod drobnohadom. Vezmime ku príkladu

Amaebu. Ameba je malinké zvieratko nemajúce ani rúk, ani nôh, ani úst,

ani iných orgánov a predsa chodí, jie a dýcha. Ale to malé zvieratko má
len jednu bunku. Ke sa tá bunka rozdelí na dve bunky, potom každá

jedna as formuje nové zvieratko, to jest z jednej amaeby budú dve amaeby,

-dve jedno od druhého neodvislé zvieratká.

PRÁCA BUNIEK.

Každá bunka má svoju zvláštnu prácu. Bunky žalúdka trávia pokrm;

bunky kostí budujú kostru, ktorá slúži jako opora tela; bunky svalov pohybujú

telo; bunky ladvienok odmiešujú zbytky v tele; bunky púc prijímajú kyslík

2 povetria a bunky krve (ervené telieska krvné) roznášajú kyslík cez telo k

bunkám. Ponevá každá bunka koná len jednu zvláštnu prácu, preto každá

bunka je zárove zvláštnym majstrom svojho povolania, a ponevá každá

bunka koná len jednu prácu, preto sú bunky jedna od druhej závislé. Ked

žalúdok netrávi pokrm, nastúpi nedostatok pokrmu — hlad všetkých buniek.

Jestli advienky nevyistia zbytky, všetky bunky sa otrávia; jestli púca ne-

dostanú kyslíka, všetky bunky musia zomre následkom nedostatku kyslíka.

Jestli jedna as buniek zastaví prácu, všetky bunky musia trpe a lovek musí

zomre lebo bunky nekonaly svoju prácu.

UDSKÉ TELO JE OBEC BUNIEK.

Naozaj udské telo môžeme porovna k jednej dobre usporiadanej obci.

V oboch máme jednotlivcov, každý koná svoje vlastné remeslo a živobytie,

avšak každý tvorí jednu as obce, jedného celku. V obci máme jednotlivcov

rôzneho povolania — lekárov, uiteov, tesárov, mašinistov, kováov, kup-

cov, mleiarov at. Tak samo i v tele máme rôzne buíky jako svalové

bunky, nervové bunky, púcne bunky, krvné bunky at. Jako v obci tak v

tele jednotlivec nemôže sa sám zaopatri so všetkým, na o má potrebu, ale

musí sa obráti na druhých jednotlivcov . Tesár buduje dom pre mleiara

a kupca; kupec zaopatrí tesára pokrmom a mleiar mliekom. Buiky žalúdka

trávia pokrm pre púcne bunky a púcne bunky zaopatria žalúdkové bunky

kyslíkom. Obec je prospešná a telo je zdravé len tak, ke jednotlivci, i to

v obci, i v tele, konajú svoju prácu dobre a verne. Z asu na as noví jed-

notlivci sa narodia a druhí zomrú; tak isto i v tele nové bunky sa formujú a

kažcíý de milliony z nich umierajú. Z toho vide, že udské telo podobá



DOMÁCI LEKÁR A RADCA

sa obci, v ktorej každý jednotlivec (bunka) robí nieo dobrého pre dobro

všetkých. Dajme teda pozor na bunky a telo dá pozor samé na seba.

TKANIVO.

Jestli si itate zapamätal to, o sme o bunkách a o ich práci hovorili,

ahko pochopí, o sú tkanivá. Vo fabrikách nachádzame robotníkov, ktorí

v niektorom oddelení konajú jednakú prácu. Tak samo i v udskom tele

nachádzame skupiny buniek, ktoré konajú jednakú prácu. Skupina nervových

buniek je v modzgu; svalové bunky sú vo svaloch at. Kde bunky jedného

druhu sa shromažujú, tam formuje sa tkanivo; preto môžeme poveda, že

tkanivo je skupina buniek, ktoré konajú prácu jedného druhu.

Obr. 106 Obr. 107 Obr. 110

Obrazy 104—110 znázorujú rozliné tkanivá.

OBRAZ 104. Spojujúce tkanivo; v poiatonom stave je to skupina buniek, budujúca okolo seba

huspenine podobnú massu, ktorá neskoršie tvrdne a tým formujú sa vlákna, jako to vidíme

na obraze 105.

OBRAZ 106. Jedna bunka z modzgu.

OBRAZ 107. Bunky kože.

OBRAZ 108. Svalová bunka zo žalúdka.

OBRAZ 109. Bunky kostí skladajúce okolo seba kostnatý materiál (2) z ktorého formujú sa

kosti. 1, dutina z ktorej bola bunka odstránená.

OBRAZ 110. Tukové tkanivo; je to ako komora v ktorej odkladá sa pokrm pre telo.

V udskom tele rozpoznávame osem hlavných tkaníc a síce: kostné,

chrumkové, svalové, nervové, kožné, tukové, vláknové a spojujúce tkanivo.

Kostné tksuiivo formuje kosti a nachádza sa v celom tele.

Chrumkové tkanivo, formuje lánky tela, pokrýva konec kostí v lán-

koch, spája rebrá ku prsnej kosti, tvorí obrúky priedušnice, pokrývku hltanu,

as nosa, horné mihalnice oí a as ucha.

Svalové tkanivo pokrýva všetky kosti, steny brucha a prsia mäsom (sval-

mi).

Nervové tkanivo je hlavnou látkou modzgu a miechy, formuje nervy,
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ktoré tiahnú sa z modzgu jciko biele nite do všetkých svalov a dávajú im moc
pohybu.

Kožné tkanivo (epithelia) slúži telu z vonku jako pokrývadlo a z dnuká

futruje asti tela (slizná blana).

Tukové tkanivo zlúži jako vypchávok a pokrývadlo vnútorných astí.

Vláknové tkanivo alebo sväzky podobajú sa povrazom a spájajú svaly

ku kostiam at.

Spojujúce tkanivo spája všetky asti a bunky tela; to tkanivo nachádza

sa v celom tele a slúži jako malta (cement) v múroch domu, spájajúc spolu

kamene alebo tehly; vyzerá jako sie a pozostáva z buniek a z dlhých vlákien.

ZVLÁŠTNE SYSTÉMY TELA.

Tkanivá sa ešte alej shronmažd'ujú a tvoria alšie skupiny alebo tak

zvané systémy, z ktorých každý jeden má zvláštny úel. Sú to;

1

.

Zažívací Systém,

2. Obehový Systém,

3. Dýchací Systém,

4. Nervový Systém,

5. Pohybový Systém,

6. Vymiešujúci alebo zbytky odstraujúci Systém.

Prv, než by sme o zvláštnych systémoch pohovorili, obrátime sa ešte k

bunkám.

Z OHO POZOSTÁVAJÚ BUNKY?

Luba dokázala, že celé udské telo pozostáva len asi zo štrnás prvkov,

ktoré sa alej nijak rozllúi nedajú. Sú to:

1) Kyslík (Oxigen), 8) Kazík (Fluorine),

2) Vodík (Hydrogen), 9) Vápnik (Calcium),

3) Dusík (Nitrogen), 10) Sodík (Sodium),

4) Uhlík (Carbon), II) Draslík (Potassium),

5) Solík (Chlorine), 12) Horík (Magnesium),

6) Šírka (Sulphur), 13) Kremík (Silicon),

7) Kostík (Phosphor), 14) Železo (Ferrum).

Kyslík, vodík, dusík, solík a kazík sú gázy a ostatné sú kovové látky.

Té prvky sa rozmanité sluujú a takýmto siuením tvoria vodu, bielkovinu,

tuky, uhlohydráty a soli, to jest tie látky výživné, ktoré dostáva lovek z po-

žitých potravín pomocou zažívania a o ktorých zmienili sme sa podrobne v

knihe zdravovedy (Vi Zdravoveda). Všetko, tvoriace bunky a tekutiny

tela, pozostáva z vody, z bielku, z tuku, z uhlohydrátov (škrob a cukor) a z

nerastov (minerálov) ako ku príkladu vápno, železo, draslo a soli. Nerasty

po spálení tela menia sa na popoL Vápno robí zuby a kosti tvrdými. Že-

lezo nachádza sa v kvi. Draslo a soli nachádzame v celom tele. Té nerasty

nachádzajú sa vo všetkých potravinách, lebo všetky zanechávajú popol ke
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SÚ spálené ale so musí sa dodáva k pokrmu. V udskom tele nachádza sa

priemerne:

Vody ] 2 gallonov,

cukru Y4 funta,

popolu 1 2 funtov,

rôsolu (želatiny—bielkoviny) 20 funtov a

tuku (masti) 20 funtov.

Avšak tie látky nezostávajú v udskom tele mrtvé, neinné. Luba
uí nás, že prvky sú nezniitené. Jestli spálime drevo, ono zdá sa na oko,

jakoby všetky jeho iastky boly obrátené v plame a v nivo, — jakoby bolý

ztrávené bývalý v ohni a v dyme. Ale to sa nám len tak vidí, lebo vážky

luebníka uia, že nielen ni z váhy tohto dreva neprišlo na zmar, ale naopak,

všetky tie pôvodné iastky (prvky) dreva po jeho shorení ešte viac nado-

budly. Luebník môže pochyta všetky plyny, ktoré z horiaceho dreva vy-

chádzajú, jako tiež i pozostalý popol a má ich iným spôsobom a v inom slo-

žení, ba má nielen tie látky, ktoré pred tým boly v dreve, ale ešte aj tie plyny,

ktoré drevo poas horenia zío vzduchu nadobudlo. Jedným slovom, drevo

shorením ni neztratilo, ale ono získalo ešte zo vzduchu. Uhlík, ktorý v
dreve sa nachádzal, je nehynúcim, veným a nezrušiteným a podobne vodík

a kyslík, s ktorými uhlík bol v spojení. Len spojenie a tvar sú zrušitené

a zmenitené, ale pôvodná látka, tie prvky, z ktorých sa telo skladalo, sú ne-

zniitené. (Buechner.

)

Tak je to i s udským telom. My pochováme mrtvé telo udské a ke
po niekoko rokoch podívame sa na to miesto, kde telo pochované bolo,

nájdeme len hromádku kostí smiešanú so zemou alebo s popolom. Na prvý

pohad zdá sa nám, že z toho tela všetko je zniené, vyjmúc tú hromádku
kostí a popolu. Avšak veda nás uí, že v skutonosti ani najmenšia prášinka

z celého tela neprišla na zmar, ale že zmena tá po;dostáva v tom, že prvky

tela opustily svoje miesta a navrátily sa do kruhu života, z ktorého vyšlý,

aby sledovaly venú dráhu svojho bytia.

V udskom tele sú stále zmeny. Rozmanité prvky uinia v našom tele

niekoko im primeraných obehov, a zase sú vylúené a novými prvkami na-

hradené. Živobytím sa tratia a potravinami, požívatinami, dýchaním a

vssávaním cez kožu zase sa nahradzujú. Složenie tela zostáva stále to samé;

telo rastie a starne, iastky z ktorých telo pozostáva ustavine sa menia, ale

samé prvky sú nezniitené; tieto prvky, dnes v jednom, zajtra v druhom tele

sluujú sa rozmanité s inými a tým tvoria rozmanité útvary a postavy. Prvok

kyslíka, vodíka, dusíka, železa at. ostáva vždy tým, ím bol a ím je; má
vždy té samé vlastnosti té samé sily, už i je ten prvok v uoch, kameoch
alebo v rastlinách a nikdy nemôže sa sta z neho nieo iného, všade je tým
samým prvkom. Dnes spojí sa s niektorými inými prvkami a utvorí s nimi

nejaké iné telo a ke sa telo rozpadne, rozprchne sa každý prvok da svojej

povahy na všetky strany a hadá nové spojenie a tvorenie nového tela, a

vlastnosti každého prvku sú té isté, ke z tela vychádzajú, jaké boly ke
'do tela vstupovaly.

Pozostatky zhnitého tela premenujú sa alej, to jest, ustavine sa roz-
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luujú a ustavine sa zase spojujú s inými látkami aby opä nieomu mohly

by na osoh. Popol s dreva alebo zhnitá slama alebo pozostatky z loveka

zase zlúžia za potravu iným rastlinám, tieto zvieraom, zvieratá iným zvie-

raom alebo lovekovi, a takto ide ustavine — smr jedného tvora dáva

život druhému, v celej prírode je stály obeh, všade život, všade smr, všade

vzkriesenie a nový život a da zákonov prírody všetko hyne a hne všetko

znovu vzniká. Tento vený kolobeh menuje sa VÝMENOU LÁTOK (Bue-

chner).

VÝMENA LÁTOK.

(Ztrata a náhrada tela.)

udská mašina pracuje od narodenia až do smrti. Také neprestajné

konanie, taká práca vyvoláva nienie, sotrenie a zaniknutie, iastky tela stá-

vajú sa neužitonými, zkazenými a musia by vysotené a druhými novými

vynahradené. i spíme, i nie, — i sme chorí, i zdraví, tie zmeny sú nikdy,

poas celého života, nezastavené. O tom vyslovil sa vemi pekne doktor

Watts, básnik a filosof:

"Náhle poíname ži,

Všetci poíname i umiera."

Ale trebárs rýchle umierame, hne v tom okamžiku navraciame sa.

zase k životu. Naše telá po kúskoch sa niia a hne po kúskoch sa obno-

vujú, opravujú. A tá zmena, to nienie a obnovovanie pokrauje v každej

kosti, v každom svale, v každom tkanive tak, že v krátkom ase celé telo

stane sa novým, obnoveným. My sa meníme tak rýchle, že behom pár

týždov sme novými udmi, nemáme ani najmenšej iastoky starej v sebe,^

ktorá bola v nás pred tým, — áno, všetko je v nás nové a neprestajne sa ob-

novujúce, mimo tvrdých kostí, ktoré sa pomaly obnovujú. Prvky v našom

tele, vykonajú niekoko im primeraných obehov, umierajú a jako mrtvé od-

straujú sa a na ich miestach nastávajú nové, pochádzajúce z potravín,

dýchania, nápoju a vssávania cez kožné póry. S každým vydýchnutím, ktoré

vychádza z úst, vydychujeme iastku potravín, ktoré sme použili a iastku

nápojov, ktoré sme vypili. Z toho vide, že v udskom tele je stála premena,

stála innos. Neinnos orgánov, znaí smr. Výmena látok zakladá sa

i na stálom okysliovaní (horení) o tom však pohovoríme v nasledujúcom

lánku. ( Buechner.

)

Ponevá s každým pohybom, s každým napínaním sa svalov, s každou

prácou, mizne sila i teplota, preto tá ztrata musí sa vynahradi novými silami

a teplotou a tie pochádzajú z potravy. Bez potravy, nieto žitia. Prv než

by sme šli ku predmetu živenia a zažívania, pozrime, o sa stane s tými zni"

enými, nepotrebnými látkami, lebo pri tak vekej práci, ako sme to vyššie

spomenuli, zaiste sú telu nepotrebné odpadky. Telo je nie niené len zvonku,^

lebo keby tomu tak bolo, vtedy by sa nepotrebné látky oškrely, odrely a

ztratily. Ale jako som spomenul, toto nienie tela pokrauje v každej asti,

v každom tkanive nášho tela, tak zdnuká jako i zvonku, — a jestli by v tele

nebolo usporiadania na odpratanie týchto nepotrebných odpadkov, z toho
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by mohly povsta vážne následky, ponevá telu sú viac nepotrebné a na-

hromadivše sa, móhly by zapríini dráždenie, horúku, zapálenie, hniloba

a otrávily by celú sústavu. Ale v tele nachodí sa na všetko usporiadanie.

Cez celé telo bežia malé cievoky ktoré otvorenými ústami vstrebajú nepo-

trebné asti a odnášajú ich na patriné miesta. To sú tak zvané lymfové

cievy, o ktorých pohovoríme ešte na inom mieste. Väšia as z nich otvára

sa do krevných žíl, do ktorých vylievajú nasbierané odpadky do krvi a z krvi

vyluujú sa cez ladvienky moom, alebo výkalmi cez koneník. Ale veká
as z nich odaluje sa cez kožné póry potením. Z toho vidíme, že lym-

fový systém je vemi podstatným zariadením nášho života. Ke ladvienky

neskonia im urenú prácu, to jest, ke nevyluujú na ne sverenú as od-

padkov, tie sa zadržia v krvi, kolujú v nej a takým spôsobom otravujú celé

telo. Majme vždy na pamäti, že cez kožu vychádza veké množstvo týchto

nepotrebných látok, a preto starajme sa o jej istotu.

OKYSLIOVANIE (HORENIE )

.

lovek prijíma do svojho tela rozliné pokrmy, avšak len voda a ne-

rastné (minerálne) látky zanechajú telo v takých formách, v jakých boly

prijaté do tela. Tu nastane otázka: Co sa stane s pozostatkami?

Jestli kus mäsa do oha vložíme, mäso chytí sa plameom a premení

sa na dym a na popol. Horením dáva teplotu. Ke v peci nieto prievanu

(cugu), ohe nehorí, lebo neprichádza k nemu dos kyslíku. Vzduch po-

zostáva z jednej pätiny kyslíkového plynu, ktorý spojuje sa s mäsom a for-

muje dva neviditené plyny — uhliitú kyselinu a vodnú paru. Tie plyny

sú dym, a popol je minerálna as mäsa. Takto ide pri každom horení a

ten výkon menujeme okysliovaním alebo horením,. Ohe pod kotlom

parostroja, tvorí teplotu, teplota mení vodu na paru a para môže sa vypo-

trebova ku rôznym prácam.

Mimo mäsa a iných pokrmov udské telo prijíma i kyslík. Uhliitá

kyselina a voda vychádzajú z tela dýchaním. Naše telá zahrievajú sa a pra-

cujú práve tak, ako parostroj. udské telo je parostrojom, jeho majstrom

je modzog, púca sú kotlami a nos je prievanom, ktorým kyslík prichodí.

Ústa a nos sú komínami, ktorými uhliitá kyselina vychodí. Bunky a pokrm
okysliujú sa i— horia. Vnútorným okysliením povstáva taká teplota, ako

keby bol pokrm spálený na vonku tela; avšak horenie v tele je vemi zdhavé
a preto nevyvoláva plame. Väšia as teploty hreje telo: svaly a modzog
formujú parostroj, ktorý premenuje ostatnú teplotu k práci. Celá sila ud-
ského tela pochodí z teploty okysliovania. Behanie, myslenie, a všetky iné

práce závisia od teploty okysliovaním pôsobenej. I bunky sú zdhavé oky-

sliované a behom asu ich látky sú spálené a na ich miestach povstanú

druhé pochádzajúce z pokrmu. Skutone, telo môžeme porovna k paro-

stroju lebo obe vlastnia silu a pohyb, obe sa hýbajú, obe potrebujú palivo

(pokrm—uhlie), obe prijímajú povetrie, obe sú teplé, obe vydávajú dym
(paru), V tele dym nevidíme vyjmúc v zime poas dýchania, ale jako v

tele, tak i v parostroji obe sú tie samé; uhliitá kyselina a voda sú hlavné

látky, vyrábajúce dym v oboch pádoch.
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Preto úelom pokrmu je 1 ) nahradzovanie toho, o sa v bunkách spálilo

a 2) nahradzovanie paliva ku okysliovaniu vo vnútri tela.

TEMPERATÚRA (TEPLOTA) TELA.

Kyslík, povetria, ktoré vdýchavame, sluuje sa s tmavou krvou v púcach,
pôsobí na okyslienie krve, zmení ju na jasno-ervenú, zdravú. Uhlík v krvi

obsadený shorí, náhle príde do styku s kyslíkom. Istotne vieme, že kyslík

nemôže sa slúi s uhlíkom, i je on v udskom tele, i v povetrí bez horenia,

nasledovne bez teploty. Horenie sa deje nielen v púcach, ale vo všetkých

tkaninách tela a tým budí sa podivuhodný zjav telesnej teploty.

udské telo má urenú temperatúru, ktorá v zdravom tela iní 98 i pol

stupov da Fahrenheita. Za spánku klesá teplota preto, že obeh krve a

dýchanie sú miernejšie. Zima okolia odníma telu mnoho tepla. Na povrchu

tela je teplota vždy nižšia než vo svaloch, vo vnútorných orgánoch a v

dutinách. Krv tepien je asi o stupe teplejšia než krv v žilách. Cím je nie-

ktorý úd tela od srdca vzdialenejší, tým viac klesá v om teplota, ako ku

príkladu v nohách a v rukách. Teplota vzrastá silným dýchaním, pohybom
tela a výmenou látok.

Hovorili sme, že teplota tela v zdraví je vždy rovnaká a jej zväšenie

alebo zmenšenie je vemi nepatrné. Ku príkladu z rána je teplota najnižšia;

popoludní sa zväšuje; asi o 9-ej hodine je najvyššia a potom zase klesá.

lovek éižko pracujúci potrebuje viac teploty než ten kto nerobí.

PODELENIE A REGULOVANIE TEPLOTY.

Hovorili sme, že na niektorých miestach a v niektorých (ústrojoch teplota

je väšia, než v tých, ktoré sú od srdca vzdialenejšie. Jakým spôsobom je

je teda teplota teíla podelená a regulovaná? Teplota udského tela udržuje

sa kyslíkom, v našich telách obsadeným. Každá vlásenica prináša zásobu

kyslíka, ktorý sa sluuje s tkanivom tela; každé napínanie sa svalov vyrába
teplotu, podelenú obehom krve, iným slovom tepny, žily a vlásenice formujú
rúry, ktorými rozohriatate kutina (krv) pumpuje sa telesnou pumpou-srdcom.
Pozdž ciev nachádzajú sa ohové ložiská, (miesta okysliovania) ktorými
sa krv, teda teplota udského tela, vydržuje.

Teplota tela reguluje sa pórami kože a sliznej blany, nachádzajúcej sa

vo vzdušných priechodoch. Ke je telo priteplé, krvné cievy na povrchu
kože sa rozšíria, íkrv ich naplní, tekutina teie do potných zÍsú, ztadiato vy-

lieva sa na povrch vývodami potných žáz a pomocou vyparovania chladí

telo. Ke je temperatúra prinízka, cievy sa sahujú, menej krve ide ku
povrchu tela, potenie sa menší a tak aj ztrata teploty vyparovaním je menšia.

ŽIVENIE.

Slovo živenie znaí obnovovanie materiálov, z ktorých sú rôzne astí
tela zbudované. Obeh, trávenie (zažívanie) a dýchanie sú troma prostrední-

kami toho životného výkonu. Krv je bezprostredným prameom živenia.

Všetko, o má živnú vlastnos, musí by prv na krv premenené alebo aspo
s krvou slúené a len po takejto zmene alebo po takom slúení môže by
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vypotrebované, lebo živný výkon je jednoduchým vyluovaním, pomocou
ktorého iastky látok sú z krve vylúené a s udnou uritosou do podrobného

tkaniva, totiž do kostí, svalov, sväzov, nervov a do iných tkanín, pre ktoré

sa najlepšie hodia, dopravené. Bunky musia jes. Ich pokrmom je krv.

Pokrm ktorý jieme, musí sa premeni na krv a len krvou môže sa naše telo

živi. Z toho vidíme, že bunky nemôžu jes mäso, chlieb, vajcia, maslo at.
v takej forme, v jakej sú tieto pokrmy pred nami na stole. Pokrm musí sa

prepracova na tekúcu látku, aby mohol v krvných cievach krúži, ináe celý

pokrm vyšiel by z tela von. Preto máme v našom tele jednu vekú dienu
a v nej jeden systém orgánov, ktorých povinnosou je prepracova pokrm
a pripravi ho tak, aby sa mohol dosta ku bunkám, z ktorých naše celé telo

pozostáva a to pripravovanie pokrmu menujeme zažívaním alebo trávením.

INNOS ZAŽÍVACIEHO SYSTÉMU.

Zažívací systém pozostáva z jednej asi 30 šuchov dlhej dielni alebo

kanálu; jej oddiely sú ústa, hltan, pažerák, žalúdok, tenké a hrubé revo;
práca v tejto dielni vykonáva sa pomocou zubov, slinnej žazy, peene, a

slinnej žazy brušnej (pancreas).

O JE ZAŽÍVANIE?

Zažívanie znaí spracovanie vo vnútri tohoto kanálu toho, o požijeme

jedením a pitím. Matka príroda obdarila nás s najrôznejšími prostried-

kami, ktorými môže sa pokrm prerobi tak, aby asti rozpustené a požité

mohly sa dosta k bunkám. Keby telo z krvi len bralo, o k svojmu za-

chovaniu potrebuje, rýchle by sa celá krv spotrebovala a život by vyhasol.

Preto všetko, o bunky spotrebujú, musí by vynahradené a tá vynáhrada

pochodí z pokrmu. Z toho vidíme, že musíme jies a pi nie preto, aby sme
si žalúdky naplnia a niekdy aj preplnili, ale preto, aby sme žili.

Zažívanie alebo trávenie poína sa žuvaním pokrmu v ústach. Náhle

pokrm do úst príde, poína sa dolná eus hýba, aby miešala,^ zmenšila

a rozžvýkala pokrm, pri om pomáhajú jazyk a zuby.

Zuby máme v ústach na to, aby pokrm pokúsally, potrhaly, pomlely.

V tom okamihu, ke sa, pone žuvanie, tlaia žuvacie svaly tak zvané

slinné žazy, z ktorých následkom tohoto tlaku pritekajú sliny do úst. Tie

žazy ležia pod jazykom, bradou a po stranách hornej eusti a z každej

slinnej žazy vychádza slina jednou cievokou do úst a v ústach sa s pokrmom
smieša. Pomocou tohoto miešania robí sa pokrm klzkým, aby mohol pri

prehltnutí ahko sklznu dolu. Teda pokrm podlieha zažívaciemu procesu

už v ústach, lebo uhlohydráty (škrob) menia sa pomocou kvasu ptyalinu^

ktorý tvorí jednu as sliny, na cukor. Obraz 90. znázoruje slinné žazy.

(alšie pojednávanie o zuboch nájde ct. itate v knihe "Anatómii" a v knihe

"Kosmetiky"
.

)

Požuvatina sklzne z úst do hltanu. Ale hltan je orgánom nielen hltania,

ale i dýchania a ponevá hltan leží hne za hrtanom v krku, preto musí

požuvatina miznú cez hrtanové ústie, pri om mohlo by nieo z potravy

do hrtanu zájs. Ale i tu je o to postarano a síce tak, že hne nad hrtanom
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je jedna klapka, tak zvaná epiglottís, ktorá sa môže zatvára i otvára. Náhle

požuvatina príde do hrdla, ona zatvorí klapku (epiglottís) a vklzne cez u,
ako cez most prosto do pažeráka, po om sa klapka zase sama zatvorí.

V hltanu pokrm nezostáva dlho; hltan sa sahuje a tlaí požuvatinu

alej do pažeráka, a z pažeráka ide ona do žalúdka. (lovek v tom oka-

mihu, ke hltá pokrm, nemôže dýcha, až po prehltaní hlboko si oddýchne.

Ku príkladu smädný lovek pije vodu na jedno oddiýchnutie — hovorím
na jedno oddýchnutie preto, lebo poas pitia nedýcha, až ke sa už napil,

vydýcha hlboko vzduch, ktorý sa poas pitia v púcach zadržal.)

ZAŽÍVANIE V ŽALÚDKU.

Na žalúdku rozoznávame vchod žalúdka, dno žalúdka a vrátnik (Py-

lorus). Vrátnik poa^ zažívania zatvorený je alkoby klapou proti revu
a otvára sa z asu na as, aby zažívanie zo žalúdka mohla prejs do
dvanástnice. Pod vchodom žalúdkovým rozširuje sa žalúdok a tvorí dno.

Žalúdok pozostáva z troch vrstiev a síce 1 ) zo zovajšieho povlaku pobruš-

nice, ktorá pokrýva všetky ústroje zažívacie v dutine brušnej; 2) z vrstvy

svalovej složenej z vlákien podelných a kruhovitých, ktoré umožujú ^ohyb
žalúdka poas zažívania, následkom oho obsah žalúdka pchá sa od otvoru

žalúdkového ku vratníku a 3) z vnútornej vrstvy sliznej, ktorá prilieha ku

vrstve svalovej tak vone, že sa môže, jestli je žalúdok prázdny, sklada v
riasach. Slizná vrstva je vemi dôležitá, lebo ona obsahuje veký poet
pepsinových žaz, ktoré pri zažívaní vymiešajú žalúdkovú šavu. Okrem
tých žáz sú ešte žazy vyrr^iešujúce šliam; tie žazy nachádzajú sa tiež v

sliznej vrstve pobrušnice na dkolí žalúdkového otvoru a vrátnika a vyluujú

šliam, ktorý sa smiešuje poas zažívania s obsahom žalúdka.

Po skznutí pokrmu do žalúdka, poína tento alšie trávenie. V ža-

lúdku jedna as nápojov a tekutých látok premoká cez žalúdkové steny

do žalúdkových vláseníc a druhá as zostáva v žalúdku aby pri rozriedení

hustejších pokrmov pomáhala. Pohybom podelných a okružných vlákien

svojej svalovej vrstvy uvádza žalúdok pokrm do styku s plochou sliznej

blany, a podnecuje ju, aby rýchlejšie žalúdkovú šavu vo svojich pepsin-

ových žazách vyluovala. Pomocou tejto šavy rozpustia sa niektoré látky,

ako bielkoviny,už v žalúdku a ostatné látky (tuky a škrobovina) formujú

jednu, kaše podobnú massu, ktorá vyzerá ako hustá hrachová polievka a

v lekárstve menuje sa chymus. (I z bielkovín len malá as mení sa na

peptony v žalúdku.) Zažívanie v žalúdku záleží hlavne v tom, že žalúd-

ková šava prevádza všetky bielkoviny na ahko rozptýlené peptony. Tú
premenu umožuje pepsin, to jest ferment, nachádzajúci sa v žalúdkovej

šave a solná kyselina (Hydrocloric Acid), ktorá nachádza sa v každom
zdravom žalúdku a tvorí asi dve desatiny celej žalúdkovej šavy. Náhle

žalúdok skonil svoju prácu, poína sa sahova od avej strany ku pravej

a tlaí chymus cez vrátnik do dvanástnice. Cím viac asu k tomu potreba,

aby šava žalúdková potravu prenikla, tým alej trvá trávenie, o môže
trva hodinu alebo i 5 hodín. Pri vracaní sahuje sa žalúdok naopak,

totiž od pravej strany k avej a ženie pokrm nazpät do pažeráka.
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X. TABUKA.

2 5 Obr. 118

innos zažívacieho systému.
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VYSVETLENIE X. TABUKY.
OBRAZ m. Zažívací kanál. S, S, slinné žazy; H hltan ; P, priedušnica; E, pažerák ; K, žalúdok;

V, vrátnik; L. peea (jatrá) ; Z, žlový mechúr; D, dvanástnica; B, brušná žaza slinná

(pancreas) ; C, hrubé revo a appendix ; R, koneník.

OBRAZ 112. Vrstva jednej brusnej žazy.
OBRAZ 113. 1, pažerák; 2, vchod do žalúdka; 3. dno žalúdka; 4. vrátnik (pylorus); 5, žlovod

(z peene); 6, žlový mechúr; 7, žlovod; 8, dvanástnica; "9, slinovod brušnej žazy slinnej;

10, brusná žaza slinná.

OBRAZ 114. Svaly žalúdka, ktoré pri zažívaní hrajú vekú rollu. 1, pažerák; 2, 2. 3, kruhovité

vlákna žalúdka; 4, kruhovité vlákna na okolí vrátnika; 5, 6, 7, 8, priene vlákna; 10, vlákna

na okolí dna; 11, as horných vlákien bola odstránená aby sme vide mohli hlbšie

ležiace kruhové vlákna.

OBRAZ 115. Cesta pokrmu z úst do pažeráka. a, jazyk,; b, hltan ; c, pokrm ; d, zatvor prednej

strany hrtanu; e, mäkké pátro; f, klapka (epiglottis).

OBRAZ 116. a, jazyk; b, hltan ; c, pokrm idúc do hltanu; d, zatvor; e, mäkké pátro podvihnuté nahor

zatvárajúc otvor do nosa; f, epiglottis (klapka) zatvárajúc hrtan.

OBRAZ 117. Tu vidíme cestu pokrmu do obehu krve. iastky pokrmu krvnými cievami v revách

vstrebané (C) putujú cez vrátnicu (4) do peene (O); z peene idú cez peeovú žilu (5)

do dolnej žily dutej (6) a ztadiato do srdca (R). Tie iastky pokrmu, ktoré sú vstrebané

pomocou mlienych ciev (A, B.), idú prosto cez nádržku chylu (N) do lymfovodu (2) a

ztadiato do hornej žily dutej (3).

OBRAZ 118. 1, vrátnica; 2, 2, lymfovody ; 3, skupina mlienych ciev; 4. revo; 5, mliene cievy.

E^vanástnica je vemi dôležitá diela zažívacieho Ikanálu. Do dva-

nástnice vylieva sa ži a síce z peene a brušná slina prichádzajúca od
brušnej žazy slinnej. Okrem žle a brušnej sliny vekú rollu hrá revná
šava, ktorá obsahuje dva kvasy (fermenty), z ktorých jeden, podobne
jako pepsin žalúdonej šavy, prerába bielkoviny na peptony a druhý, jako

slinný kvas úst, mení škrobovinu na cukor. Ži rozdeuje tuky (mas) na-

chádzajúce sa v zažívatine a aby mohly by vssávané, robí ich rozptyl

n3nni. 21c úinkuje aj protihnilobne a zdá sa, že je j akýmsi, podnes ne-

známym faktorom i pri pohybe ústrojov zažívacích poas zažívania. Za
žalúdkom nachádza sa brusná žaza slinná (pancreas), ktorá vyluuje vemi
dôležitú šavu; tá šava pozostáva z troch kvasov a síce: prvý prerába

bielkoviny na peptony, druhý rozptyuje jemné tuky a tretí kvas mení
uhlohydráty (škrob) na cukor. Tými šavami, slinami a kvasami rozpustia

sa v dvanástnici i tuné i iné posia nerozpustené látky tak, že všetka po-

trava stáva sa tekutou, mlieku podobnou, bielou a v lekárstve menuje sa

chylus (Mlieatina).

V dolnom oddielu tenkého reva následkom žle, ktorá tu koná proti-

hnilobnú prácu, poína strávenina smrde, a ten smrad je tým silnejší, ím
alej zostáva strávenina v revách. Príinou tohto smradu je pavok
(ammoniak), alej sírovodík a niekoko plodov hnilobných látok biel-

kovín, z ktorých najlepšie znamé sú Indol a Skatol.

VSSÁVANIE — STREBANIE.

(Absorbtio.)

Po zažívaní v revách pokrm vyzerá ako hustá, smotane podobajúca

sa massa, ktorá v lekárstve menuje sa chylus, t. j. pokrm je tak spraco-

vaný, že môže putova do krvi. A jako sa to stáva? To sa stáva pomocou
krvných a mlienych alebo lymfových ciev... Výkon zase, pomocou ktorého
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XI. tabuka. Lymfový systém.

Obr. 119

Gbr. 121

OBRAZ 119. Lymfový systém. 1, pravá lymfová žila; 2, spojenie prsného lymfovodu s podkukovoti
žilou; 3, hlavný lymfovod (Thoracic Duet); 4, revo; 5, lymfové žazy.

OBRAZ 120. Tu sú znázornené koleky (Villy) jako tiež*i otvory žl'az 1) a revné žazy 2).

OBRAZ 121. Jedon kolek (Villus) v prierezu. A, bunka vyrábajúca šliam ; B, zovajšia vrstva;

tá vssaje chylus ; C, vlásenice zaopatrujúce koleky krvou ; D, lymfové žily.

záživné látky dostávajú sa do krve menuje sa vssávanie (strebanie), alebo

absorbcía. Tenké revo vyfutrované je vráskovaou sliznou blanou. Na
povrchu tejto blany nachádzajú sa malým prstom podobné, tenké, bradav-

kovité výbežky, koleky alebo kozmatky, teik zvané Villi (Jedn. po. Villus),

ktorých poet udáva sa na štyri milliony, vyzerajú jako baršú a ke kúsok

z nich do vody dáme, pohybujú sa pod vodou so strany na stranu. Té
koleky (vilH) ssajú do seba záživné látky a z každého koleka beží útla

cievoka a tiaha do seba té záživné iastoky, ktoré menujú sa lymfou.

Poiatoné cievoky vychádzajú z kolekov sú lymfové vlásenice tak zvané

mliene cievoky. Mliene cievoky vssávajú a lymfové cievoky rozvá-

dzajú tuné asti pokrmu (mas) do obehu. Ponevá v mlienych cie-

vach celý obsah vyzerá jako mlieko, preto cievoäky menujeme mlienymi
cievokami.

Cievoky spájajú sa jedna s druhou v silnejšie vetviky vystupujúce

z reva do okružia (Okružie je as pobrušnice, ktorá drží revá na ich

miestach t.j. na ktorej je revo pripevnené). V okruží sa té cievoky ešte

mnohonásobne spojujú a skrz mnohé žazy prebehujú až konene všetky,

z celého tela sbehnú sa v jednu cievu a táto vyvádza všetku lymfu (miazgu)

z brucha nahor do hrudi, prenikajúc bránicu a v hrudi vylievajú do pod-

kúovej žily. V tejto žile smieša sa s iernou, neistou krvou a tak smie-

šaná ide do srdca a zo srdca do púc. Lymfa v revách je biela, ale neskor-

šie, poas svojho obehu, erveneje, je akejsi ružovej barvy a možno jú

nazva krvou bez krvných teliesok. Ale lýmfovody nachádzajú sa nielen
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V reve, lež v každej asti tela a preto o sa v tele nespotrebovalo, (o
bunky zanechaly) lymfové cievoky to ssajú do seba a tu vssávaninu vedú

do lymfovodu, z ktorého sa všetko zase do krve vylieva a po oistení v

púcach zase do tela, pomocou srdca, prichádza.

DOKONENIE ZAŽÍVANIA.

Poítajúc denne 2 pinty sliny, 8 pinty žalúdonej šavy, jednu a pol

pinty brušnej sliny (pancreatic juice), 2 pinty žle a 3 pinty pokrmu, —
je všetkej tekutiny, denne do riev prijatej, najmenej 2 gallony a skoro také

samé množstvo je denne absorbované. Z tej tekutiny poas priechodu po-

krmu cez revo viac a viac sa absorbuje a asi 12 hodín po jedení, všetko

o pozostane z pokrmu a zo zažívacej tekutiny prechodí do hrubého reva
a síce v polopevnom stave. Tu už sotva odohráva sa trávenie, apráve

žazy horného oddielu hrubého reva, tak zvané Lieberkiihnové krypty vy-

miešajú šavu, podobnú ku šave tenkého reva. Hniloba v hrubom reve

pokrauje, stále robí viac gásov a kyseliny, násiledkom oho stavajú sa zbytky

smrdiacimi, hustými, z toho robia sa výkaly, obsahujúce telu nepotrebné zbyt-

ky a vychádzajú z tela von. revá zdravého loveka vyprázdujú sa re-

gulárne najmenej raz denne. Z toho vidíme, že v udskom tele všetko sa vy-

potrebuje a len celkom daromné látky sú z tela odstránené.

VÝKONY KRVE.

udské telo pozostáva z buniek. Bunky potrebujú pokrm, vodu a kyslík.

V tele nachádzajú sa zbytky, 'ktoré musia by odstránené a konene telo

potrebuje jednakú teplotu. Pokrm dostávajú bunky cez zažívací kanál; ale

v tele musí by také usporiadanie, aby i alej ležiace bunky na príklad v

modzgu, rukách a v nohách boly pokrmom a vodou zaobstarané. Kyslík

prichádza k bunkám cez púca; ale kyslík musí by v celom tele podelený

a k bunkám privádzaný. Zbytky zanechávajú telo cez púca a cez ad-
vienky; ale bunkové zbytky musia by odvádzané najprv z buniek do púc a

do advín a až tak môžu by z tela odstránené. Teplota tela povstáva

horením pokrmu v bunkách; ale v istých iastkach tela, jako ku príkladu v

peeni a vo svaloch je primnoho tepla, kdežto v zovajších iastkach tela

nie je dos tepla. Preto musí by zariadenie podelenia tepla tak, aby bunky
nemalý ani primnoho, ani primálo tepa. To všetko koná krv. Výkonom
krve je zaobstara bunky pokmnom, vodou a kyslíkom, odstráni zbytky z

buniek a privádza teplotu z teplejších do studenejších astí tela. Krv teie

medzi bunkami, krmí ich, dáva im kyslík, posbiera a odluuje zbytky, chladí

horúce a hreje studené bunky. Tú celú prácu umožuje obeh krve.

KRV.

Krv je ervená, slaná tekutina, pozostávajúca z pevných a z tekutých

astí, ktoré sú tak husto spolu smiešané, že len pri silnom zväšení drobno-

hadom môžeme ich složenie pozorova. Pevnú as krve tvoria biele a
ervené látky tak zvané krvné telieska (corpuscles). ervených teliesok je

viac než bielych; sú to vemi malé, na podsta bielkovitej bunky, ale bez
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Obr. 125
Obr. 129

XII. tabuka. innos obehového systému.

Obr. 130
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VYSVETLENIE XII. TABUKY.
OBRAZ 122. 1, tepna tváre; 2,krkavica; 3, obratová tepna ; 4, podkuková tepna; 5, srdenica

(aorta); 6, brušná tepna; 7, kýová tepna; 8, podpažná tepna; 9, ramenová tepna; 10, vre-

tenová tepna; 11. stehnová tepna; 12, hnátová tepna; 13, lýtková tepna; 14,16, nohové
tepny (dorsalis pedis Artery).

OBRAZ 123. Náírtok ústrojov krvného obehv. 1, pravá predsie; 3, pravá komora; 2, avsi pred-

sie; 4, Favá komora; 6,5, púcna tepna a žila pravých púc; 6,6, púcna tepna a žila

avých púc; 7,7, revá; 8, peea; 9,9, púca; A. aorta (srdenica); P, púcna tepna;

hrdlová žila prinášajúca krv z hlavy a z krku; F, peeová tepna; J, peea; L, advienka
D, dolná žila dutá.

OBRAZ 124. Krvné telieska ervené a biele; rúky znázorujú dve biele telieska.

OBRAZ 125. C, C, ervené krvné telieska; niektoré sú ploché a zväša sa srážajú; 1,2,3.4,5, rôzny
tvar bielych teliesok.

OBRAZ 126. Nártok srdco-púcnych ciev. a, pravá predsie; b, pravá komora; c, púcna tepna;

d, púca; e, púcna žila; f, avá predsie; g, avá komora; h, srdenica; i, žila dutá.

OBRAZ 127. Srdce, tepny, žily a nervy.

OBRAZ 128. Hmatanie tepu (pulsu).

OBRAZ 129—130. Dutiny srdca. P, P, predsie; K, K, komora. Medzi P, K, obraz 106 vidíme
predsieo-komorovú klapku zatvorenú a na obrazu 107. je ona otvorená. Rúky vyobrazujú
klapky v krvných cievach na obrazu 106. otvorené a na 107. zatvorené.

jadra a obsahujú haemglobin, plný kyslíku a haematin, obsahujúci železo.

Biele telieska (leukocyty) obsahujú jadro a je ich v krvi znane menej,

než ervených teliesok, ale sú väšie. Behom zažívania a pri chorobách,

ku príkladu pri badnike stúpa poet biel]fch teliesok znane. Biele telieska

menia vemi svoju podobu a živo sa pohybujú; sú ony armádou nášho tela.

Tekutá as krve je bado-vodnatý, lepkavý roztok a obsahuje bielko-

viny (Fibrin a Albumín), tuk (mas), cukor, soli a rôzne gázy, z ktorých

najdôležitejšími sú kyslík a uhliatá kyselina. Tekutá mas menuje sa plasma.

Krv nie je v udskom tele rozliata, ale teie bez oddychu s najväšou

pravidelnosou jako nejaký prame v tepnách a v žilách cez telo. Keiždý,

i ten najzdravší lovek, má dvojakú krv: istú, jasno-ervenú, zdravú a

neistú, temno-ervenú, nezdravú krv. istá krv teie tepnami (vi vý-

nimky v knihe "Anatómii") a neistá krv teie žilami. Poas celého žitia

niet ani okamihu, aby v udskom tele bol úplný pokoj a práve od tej usta-

vinej práce, od tej ustavinej zmeny zíáleží život. Úplná neinnos v tele

pôsobila by smr. Krv obsahuje všetky výživné látky, ktoré sú k výžive

potrebné a privádza ich k bunkám (Vid* zažívanie a vssávetnie). Každá
bunka vyberá si z krve to, o potrebuje a zbytky sú z tela jako výmetky

odstránené; ony sú pomocou kyslíku spálené a premenujú sa na vzduch,

vniknú do krve, s krvou krúžia do púc a ztadiato sa vydychujú, kožou

vyparujú, v peeni a v advienkach sa odluujú a takým spôsobom sa z tela

vyhadzujú.

Srdenica vypúša vetviky a tie vetviky konia sa malými cievokami,

vlasu podobnými, ktoré menujeme vláskovítými rúrkami alebo vlásenicami.

Tie cievoky sú vemi útle a preto môžu potravné látky (ponevá sú tekuté)

cez steny vláseníc premoka. Vo vláseniciach teda je to miesto, kde sa

všetky iastoky tela vyživujú, berúc si z krve potravu, jakú k svojmu za-

chovaniu potrebujú. Vlásenice nemajú žiadneho konca, ale tak, jak pov-

staly z útlych vetviiek tepnových, tak sa zase v podobné vetviky spájajú.

Náhle krv oddala bunkám záživné látky, pone sbiera spotrebované

a iné látky do seba, ktoré tiež premokajú cez steny vlásenic do krve, ktorá
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ich spáli kyslíkom a potom odvádza ich k srdcu. S touto výmenou, spo-

trebovaných látok za zdravé látky, zkazí sa krv a zerneje.

Krv teda živí udské telo tak, že výživné látky, pomocou vlásenic k

iastkam tela premokajú. A o sa stáva s iernou krvou? Obraz 105. zná-

zoruje spojenie tepien so žilami pomocou vlásenic. Teplé vlásenice

obsahujú istú krv; tie vlásenice spojujú sa v útle žilky (vlásenice žíl) ;

tie žilky prijímajú zkazenú krv, sbiehajú sa s inými žilkami, spájajú

sa s nimi a tvoria hrubšie žilky; tie hrubšie žilky sa opät spájajú a tvoria

ešte hrubšie žily, až konene sbehne sa celá ierna krv, z celého tela (okrem

ramien a hlavy) do jednej vekej žily, a tá vylieva celú iernu krv do srdca

a zo srdca do púc. Tú prácu konajú horná a doilná žila dutá, ktorými teie

tá ierna krv do srdca a síce do pravej predsiene, z pravej do pravej komory;
z pravej komory vychádza veká púcna tepna, ktorou prúdi krv do púc a

tu sa pomocou kyslíku, vdýchaného púcami, oistí a po oistení teie štyr-

mi žilami do avej predsiene srdca a z avej predsiene do avej komory a

ztadiato ide zase cez srdenicu (aortu) do celého tela a krmí bufiky. Toto

krúženie v tele menuje sa obehom krve. Obeh krve je dvojaký a síce:

veký a malý obeh. istá krv teie z avej polovici srdca ku všetkým ias-

tokám tela a náhle im pokrm oddala, a zkazené látky posbierailla, sbehne

sa z celého tela v pravej polovici srdca, ztadiato prúdi do púc, tu sa

oistí a teie nazpät do avej polovice srdca. Teda veký obeh krve ide z

avej polovici srdca cez celé telo do pravej polovici, a malý obeh 2 pravej

polovici, cez púca do avej polovici.

Srdce sa stiahne za minútu asi 70 ráz a medzi piatym a šiestym rebrom

cítime každé toto stiahnutie, ktoré je o mnoho silnejšie ke bežíme, alebo

ke sa nastrašíme, alebo ke sme duševne sronení. Jestli priložíme ucho

druhému lovekovi na srdce, slyšíme pri každom stiahnutí sa srdca dve
ukania (bitia), ktoré i sami na svojich telách môžeme cíti. Tie ukania,

podobajúce sa ukaniu hodiniek, povstávajú následkom srazenia sa srde-
ných klapiek a síce: jedno ukanie pochodí od klapiek srdenice a púcnej žily

a druhé od klapiek ležiacich medzi predsieami a komorami srdca. Klapky

sú na to, aby krv nazpät tiec nemohla. Ke sa srdce stiahne, tlaí sa krv

z oboch komôr na všetky strany a beží nielen do tepien, ale chce tiec i

nazpä do predsiene zkadia vyšla. Aby sa to sta nemohlo, sú klapky

medzi komorami a pre4sieami, ktoré sa z predsiene do komory otvárajú

ale z komôr do predsie sa otvori nemôžu, ako sme to vysvetlili v knihe

Anatómie, o vi tam.

VÝKONY SRDCA.

Srdce je najpilnejší ústroj udského tela. Od prvého vzdychu až do
posledného vydýchnutia ipracuje ustavine vo dne i v noci. Diea v kolíske

nemá ešte ani svalovú ani modzgovú innos, púca dýchajú zdhavo, ale

srdce už pracuje a uiní 140 úderov za minútu, 200,000 úderov za de
alebo 70 millionov úderov za rok. Srdce dorastlého loveka bije len polo-

vicu tak rýchle, v2?dor tomu udrie do roka viac než 35 millionov razy.

Tento ohromný poet uznáme ešte o mnoho význanejším, ke povážime,

že jednotlivý úder srdca predstavuje znaný výkon práce. Pomyslíme len,
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Že srdce vháa všetku krv k púcam a opät ju od púc odháa; vysiela

veškerú krv celým telom do všetkých ústrojov, do najvzdialenejších iastok,

do najjemnejších, najtenších krvných ciev a cievoiek udskej mašiny. K
totnu je potrebná znaná sila a túto vekú prácu koná srdce vo dne i v noci

nepretržite.

Jasné cievy znaia žily a temné cievy tepny.

Pletivo znamená vlásenice. Krv prúdi sme-

rom sípami oznaeným.

a, pravá predsie ; b, pravá komora ; c,

Favá predsie; d, avá komora; e, srdeni-

ca; f, vystupujúca srdenica; g, sostupujú-

ca srdenica; gl, g2, g3, rozvetvenie sostu-

pujúcej srdenice v prsiach, v bruchu a v

dolných okoninách ; h, hl, h2. sie vláse-

níc sostupujúcej srdenice a jej vetviev ; 1.

systém vrátnice; k, kl, k2, sbieracie vetve

dolnej žily dutej; 1, horná žila dutá; m,

púcna tepna vychádzajúca z b, a obsahu-

júca tmavú krv ; n, rozdeFovacie vetve

pFúcnej tepny v pFúciach ; ol, o2, púca.

Obraz 131. Obeh krve.

Ci pracujeme telesne, i duševne, — v noci ke spíme, ke všetky

ostatné ústroje odpoívajú, ke púca zdhavejšie dýchajú a tak odpoí-
vajú — srdce okrem malého okamžiku vždy pracuje. Preto každý ro-

zumný lovek má vedie, v om záleží jeho život a jako má ži, aby si

zachoval srdce pri zdraviu, aby ono svoje výkony pravidelne konalo a krvou
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celý organismus zásobovalo. V prvom rade opojné nápoje sú pravou otra-

vou srdca. Sú to tak reeno nervové jedy, ktoré srdcu viac škodia než iným
ústrojom. alej máme vede, že každé nepravidelné stupovanie telesnej

innosti, každá ažká a nemierna práca, šport, zábava, tanec, ktoré pri-

vodia nepravidelné stupovanie srdenej innosti, škodia srdcu. A neza-

pomnime ešte na jeden vemi dôležitý výkon nášho srdca, tak zvanú du-

ševnú innos. V radosti srdce podskoí; v aknutí zarazí sa. Každý
myslite, každý umelec, každý duchom tvoriaci, každý, kto v svätom nad-

šení oddáva sa vekej idey, býva pri tom celým srdcom, vloží do diela kus

vlastného "Ja", svojho vlastného srdca — na úkor svojho srdca. Prosím
zapamätajme si to dobre.

OBEH KRVE.

Predsiene a komory srdca sa ustavine sahujú a rozahujú. Rozaho-
vanie komôr je súasne so sahovaním predsie. Predsiene a komory oboch
polovíc srdca pracujú prísne súasne. U zdravého loveka rozširujú sa

komory a predsiene každú minútu asi sedemdesiat razy a práve toko ráz

sa sahujú. S každým sahovaním sa komôr ženie sa vlna krvná do srde-
nice i do tepny púcnej, ktorú môžeme nahmata na rôznych miestach, naj-

lepšie na vretenovej tepny ruke a na prednej stene hrudníka.

Predpokladajme, že v tomto okamžiku komora avého srdca sa sahuje;

tým ženie krv do srdenice, ztadiato teie alej nahor a dolu do jednot-

livých vetviiek srdenice. V tom samom okamžiku ženie na druhej strane

pravá komora krv do púc. Ponevá, jak sme už o tom hovorili, stiahnutie

komôr deje sa súasne s roztiahnutím predsie, preto v tom okamžiku naplní

sa neistou krvou. Tak prúdi vlna za vlnou z avej komory telom, pre-

chádza do vlásenic, oddáva tu svoj kyslík a prijíma za to uhliitú kyselinu

a tiahne potom pomaly cez hornú a dolnú žilu dutú ku pravej predsieni (veký
obeh). Ztadiato dostáva sa do pravej komory a z pravej komory púc-
nymi tepnami, obsahujúcimi neistú krv, do púc; v púcach oddáva uhliitú

kyselinu a prijíma kyslík. Potom prúdi púcnymi žilami (obsahujúcimi krv

istú) do avej predsiene a ztadiato dostáva sa zase do avej komory (malý

obeh).

VÝKONY LYMFOVÉHO SYSTÉMU.

O lymfovom systéme písali sme už pri zažívaní. Jako pod mestskými

ulicami máme trojaké rúry totiž; gásové rúry, vodovody a stoky, tak i v

udskom tele sú trojaké cievy a síce: ervené, modré (ierne) a biele.

ervené cievy (tepny) dostávajú svoju barvu od ervenej, istej krvi a

modré (ierne) cievy (žily) od neistej, zkazenej krvi. Tretí druh ciev

obsahuje bielu látku a preto sú ony bielej barvy a menujú sa mlienymi
alebo lymfovými cievami. (Vid* "Strebanie".) Obsah bielych ciev menuje

sa lymfou, ktorá pozostáva z tekutých a pevných astí. Tekutú as tvorí

lymfová plasma a pevnú as lymfové telieska. Zvláštnym druhom lymfy

je chylus, vyrábaný v tenkom reve poas zažívania, ktorý hrá vekú úlohu

vo výžive a v obnove krve (Vi "Strebanie" ) . Lymfové cievy sú vo

vonej súvislosti s krvnými cievami; ony sbierajú zbytky a zvyšky výživnej
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XIII. tabuka. Lymfový systém a jeho innos.

Obr. 138

Obr. 137

OBRAZ 132. Hlavné cievy lymfové.

OBRAZ 133. Lymfové cievy dlane a ruky.

OBRAZ 134. Lymfové cievy a žazi podpazušia.

OBRAZ 135. Prierez lymfové žazy, a, b, lymfové cievy; c, lymfové tkanivo; d, kôrová povrchná

hmota; e. lymfová cesta; f, vláknatá kapsuka ili pošvika vedúca v rozdieloch (g) do

žFaznej látky.

OBRAZ 136. Spájanie sa buniek s krvnými a lymfovými žilami a so spojovacím tkanivom.

A, tepna; V, žila; L, lymfovod.

OBRAZ 137. Lymfová žaza; 1 2, lymfové cievy; 3, bunka; 4, spojujúce tkanivo (pošvika).

OBRAZ 138. Lymfové cievy avej nohy.

tekutiny vychádzajúcej z vlásenic do tkaniva a prinášajú ju do žíl. Lym-
fové žily vyvíjajú sa všade v blízkosti vlásenic a spájajúc sa stále s väšími

žilami, tvoria dva hlavné lymfovody a síce jeden pravý lymfovod a prsný

avý lymfovod. Z dolnej polovice tela ide lymfa do avého, prsného lymfo-

vodu (Thoracic duet) a z hornej polovici tela vylieva sa lymfa do pravého

lýmfovodu. Systém lymfových ciev je na mnohých miestach prerušený

lymfovými žazami, ktoré nachádzajú sa vo vekom pote v udskom tele

a môžeme ich považova za policajtov nášho tela, lebo každá podozrelá

látka, skôr-neskôr, dostane sa do ich moci a je tam, tak reeno, do žalára

vrhnutá.

Lymfové žazy chránia udské telo od jedov, lebo všetky zbytky a
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zvyšky prv, než by sa dostaly do krve, sú pomocou týchto žaz (bielych

teliesok, z ktorých žazy pozostávajú) preistené.

Obehový systém koníme s nasledujúcimi poznámkami:

1 ) Každá krvná cieva putuje cez vlásenice tkaniv.

2) Všade medzi tými spletenými tkanivami nachádza sa jedna bez-

barevná tekutina tak zvaná lymfa, ktorá obklopuje krvné vlásenice asi tak,

jako voda obklopuje trávu a burinu ty moarinách. (Vidz Tabuku XIII.

Obraz 136.)

3) Lymfa a plasma zamieajú sa ustavine cez steny krvných ciev.

4) Plasma prijíma z lymfy všetko, o je telu nepotrebné, — všetko

o musí putova alej v krvi, aby sa s tým poriadok uinil.

5 ) Lymfa dostáva z plasmy všetku výživu pre tkanivo.

6) Krv v tepnách je výsledkom pokrmu, ktorý jieme, a vzduchu,

ktorý dýchame. V krvi sú všetky potrebné látky, jaké telo potrebuje.

7) Neistá krv v žilách sú té pozostatky, z ktorých lymfa oddialila

kyslík a iné telu nášmu potrebné látky a zamenila ich uhliitou kyselinou a

inými zbytkami, ktoré musia by z tela oddialené; iným slovom ierna krv

obsahuje mnoho zbytkov, pochádzajúcich z tkaniv a málo výživy pre tkanivo.

Z toho nasleduje, že lymfa je pre udské telo tak dôležitá, jako samá
krv, obe musia putova bok pri boku a jedna bez druhej bola by zbytoná.

VÝKONY DÝCHACÍCH ÚSTROJOV.

Cím viac dýchania, tým viac kyslíka; ím viac kyslíka, tým viac sily.

Opis stavby dýchacích ústrojov nájde ct. itate v knihe Anatómii a na

tomto mieste pohovoríme zkrátka lO ich výkonoch. Vo vnútri tela odohráva

sa nepretržitý výkon spaovací, k omu poskytujú palivo zažívacé ústroje

(Vid* okyslianie) . To ustaviné horenie (okyslianie) umožuje dýchacie

ústroje, lebo ony dodávajú k tomuto výkonu potrebný kyslík a vynášajú z

tela po spálení pozostalé zbytky, zvlášte ale uhliitú kyselinu. Výkon stáleho

prijímania kyslíka a ustaviného odstraovania zbytkov je vemi dôležitý.

lovek by musel zahynú otravou uhliitej kyseliny, jestli by prístup vzduchu

nebol umožnemý. Všetko živé musí dýcha. lovek môže sa obís bez

pokrmu za dlhší as, bez vody za pár dní, ale bez vzduchu musí zahynú
za minútku alebo dve.

Vzduch prichádza do púc ústami, nosom a priedušnicou. Prv, než

by sme povetrie vdýchnuli, ono sa v nose prefiltruje, zahreje. Z toho mô-
žeme sa poui to, preo máme dýcha nosom a nie ústami. Priedušnica

delí sa na dve prieduchy a té prieduchy zase sa rozvetvujú, tvoriac menšie

priedušky až konene okolo posledných ich výbežkov hromadia sa bunky,

ktoré sú hroznovite sriadené. Každá bunka vyzerá jako mešec; v týchto

mieškoch odohráva sa výmena plynov (gásov) a tá výmena je dýchanie.

Té malé bunky sú nielen medzi sebou vzájomne spojené ale spájajú sa i s

príslušnými vetvikami priedušiek a sú opletené sieou vláseníc púcnej
tepny, ktorá privádza spotrebovanú, uhliitou kyselinou nasýtenú krv do púc,
aby v púcach, jako v nejakej chemickej dielni, bola od tejto uhliitej kyse-

liny oistená, oberstvená a zlepšená.
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DÝCHANIE.

Dýchanie pozostáva z neprestajného vahovania a vypúšania povetria

do púc. Pri dýchaní púca sú bernými ústroj ami, kdežto prácu stláania

a rozahovania konajú prsné svaly. Bránica (priepona), na ktorej púca
spoívajú, tvorí pokrývku nad brušnou jamou, pri dýchaní je tlaená pú-
cami a prenáša ten tlak na boky. V tom istom ase rebrá sa podvihnú a

zväšia rozmer prs. Pružné púca usilujú sa zauja ím viac miesta v prsnej

dutine, prúd povetria však dostane sa cez priedušnicu a jej vetve do práz-

dnych komoriek púc, oho následkom je priebeh dýchania. Krv sa oistí

v púcach, vráti sa do srdca a ztadia pohne sa na svoju obvyklú cestu cez

Obraz 139. Priedušnica, prieduchy s vetvami a púca v priereze.
1, 2, hrtan; 3, 4, priedušnica; 5, 6. prieduchy; 7, 8,

tubes); 12, 13, 14, 15, povrch púc.
9', 10, 11, priedušné cievoky (bronchial

udské telo, vydýchané povetrie však sobere so sebou všetku neistotu krve.

'Poas tohoto priebehu krv sa premení z tmavo-ervenej barvy na jasno-

ervenú.

Musíme ešte podotknú, že bunky pokrývajúce priedušnicu a niektoré

z jej vetviiek, vysielajú z ich povrchu 20-30 tenké, nitkám podobné vý-

bežky alebo brvy tak zvané cilia. Tie cilia chránia nás proti zárodkom a

proti prachu, ktoré dostávajú sa do dýchadiel dýchaním povetria. Každé
cilium pohybuje sa nahor ku ústam a tým pohybom vymieta šliam a s nim
prach i iné zárodky do hhana, a z hltana vykašujeme ich von.
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Obr. 141 Obr. 143

OBRAZ 140. Prierez prsnej klietky. A, svaly, rebrá at. B, prsná blana (podhrudnica) ; C, prsný
priestor ; D, prsná blana ako futro púc : E, spojovacé tkanivo púc ; F, bunky púc ; G, pre-

pona; H, priedušnica; I, pravý prieduch; K, priestor v ktorom leží srdce.

OBRAZ 141. Cilia buniek. 1, cilia; 2, buka;3, jadro (nucleus).

OBRAZ 142. Bunky.

. OBRAZ 143. Konené výbežky.

ISTENIE KRVE.

istenie krve zkrátka deje sa tak, že ierna krv teie z pravej komory

srdenej púcnou tepnou do púc. Púcna tepna rozvetvuje sa v púcach
až do vláseníc a tu jako sie, obauje všetky púcne bunky. Vdýchnutý

vzduch pustí zo seba kyslík cez útle steny buniek a vláseníc ku krvi a krv

vydáva tou samou cestou uhliitú kyselinu a vodnú paru do buniek. Takým
spôsobom neistá krv okyslieje, oistí sa a kyselina, vodná para a iastka

vzduchu so zbytkami dusíka, vydychujú sa von. Z toho môžeme sa poui
tomu, že žiadon liek nie je tak posilujúci, jako silné, hlboké vdýchnutie

sviežeho povetria. isté povetrie je najlacnejšia vec na svete a najvážnej-

šia potreba života. Nech nám je ono teda nie zriedkavosou. isté povetrie

je hlavná váha, hlavná struna v hodinách nášho života. Vdýchnutia sú

ukania sekundníka, reguujúceho beh nášho života. Jestli dýchame istý

vzduch, tým sa istí naša krv, budeme zdraví a dožijeme sa dlhého veku.

VEDA DÝCHANIA.

Dýchanie je jedna z najvážnejších inností tela. Ba možno tvrdi, že

je ono najvážnejšia funkcia žitia. asto pou o riadnej ventilácii —— o

nekonenej hodnote istého povetria. Knihy boly písané o lieivom úinku
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prebývania v istom povetrí. isté povetrie je neocenitené. Zdržovanie

sa na sviežom povetrí úinkuje znamenite, lebo zabezpeí ono riadnu ven-

tiláciu s istým vzduchom. Popri istote povetria, ale nie menej dôležitý je

spôsob dýchania.

lovek, a podobne i zviera, musí jakoby hladom zomre, jestli nemôže

dostatone dýcha. I v najzdravšom vzduchu lovek ostane slabým a chor-

avým, umiera bude pomaly pre nedostatok kyslíka (Oxygen), jestli ne-

bude dostatone dýcha. Pokrm ni neosoží, jestli málo jieme. Povetrie

ni neosoží, jestli málo dýchame.

ím viac dýchame,tým viac žijeme. Ktorý lovek nedýcha dostato-

ne, má prse zapadnuté, ten na bársakom podnebí trpe bude pre nedosta-

tok kyslíka. Kdežto taký lovek, ktorý tak dýcha, jako treba, má prse

vysoké, erpa bude z istého vzduchu vždy dostatoné množstvo životanos-

ného kyslíka.

Avšak s dýchaním nielen že bereme do seba kyslík, ale i vydávame zo

seba jedovaté látky, ktoré sa v tele stále vyviujú. Krv koluje v tele a

pomaly sbiera jedovaté látky tvoriace sa z vypotrebovaných tkanín. Krv

lie látky prináša do púc; dýchaním bšak vynášame tieto látky z púc a vy-

mieame ich kyslíkom, ktorý krv roznáša po tele a obnovuje ním vypotrei-

bované tkaniny.

asto sa stretáme s umi, ktorí myslia, že potrebujú premenu povetria.

Takým uom vlastne nie premena povetria je zapotreby, ale zmena spôsobu,

jakým povetrie užívajú. Výška len obažuje púcam dýchanie. Nedávno

istý uenec vyhlásil to podivuhodné objavenie, že zpomedzi tisíc osôb menej

než jedno procento bolo takých, ktorí náležité dýchali. Ten istý uenec i

to oznámil, že zpomedzi ním pozorovaných udí všetcia, ktorí následkom

náležitého dýchania mali púca dobre vyvinuté, dokázali sa by zdravými

tak v sile, jako i v schopnosti a telesnej kráse.. Zpomedzi týchto dvaja

mužskí a dve ženy boly slávnymi spevákmi. Jedna žena bola chýrená

hereka. I^vaja mužskí boli vekokupcami, ktorí sa na tento stupe vlast-

nou prácou a usilovnosou vyvýšili. Jedon bol svetochýrnym keizateom;

druhý, najslávnejším zápasníkom tejto krajiny.

DÝCHANIE JE ŽIVOT.

Dýchanie je životom ustanovené. lovek môže ži bez pokrmu štyrid-

sa, pädesiat i šesdesiat dní. Bezl nápoja viac než desa dní možno
obstá. Bez povetria pä minút ži nemožno. Zo všetkých pokrmov kyslík,

povetrie, je najvážnejší. Tento pokrm užívame dýchaním. ím viac dý-

chame, tým viac kyslíka užívame. ím viac kyslíka je v tele, tým silnejšie

je ono, ím viac dýchaiiia, tým viac kyslíka, ím viac kyslíka, tým viac sily.

Z náležitého upotrebovania púc vždy vyniká sila. Medzi všetkými

zvieratmi tohoto sveta, od myši, ktorá vydýcha 150 razy za minútu, až po

slona, ktorý za minútu 60 razy vydýcha, jedno je pravidlom: ím silnejšie je

zviera, tým vonejšie a hlbšie dýcha a tým viac kyslíka spotrebuje. V pomere

svojej vekosti mravec je dvadsa razy silnejší, než vôl, a spotrebuje 8 razy

viac kyslíka.

Vekí udia dýchajú hlboko.
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To isté pravidlo platí i ohadom udí. Významní udia dýchali hlboko.

Vekí vodcovia mávali vysoké prsia. Slávni mužovia, jako Napoleon, Martin

Luther, Cromwell, Daniel Webster, Gladstone, všetcia vynikali v tom ohade.
Významní štátnici, vekí generálovia, chýrni kazatelia, chýrni zápasníci —
Bismarck, Wellington, Phillip Brooks, John J. Sullivan — všetci mali ten

zvyk, že hlboko dýchali, následkom oho mali púca vyvinuté, prse plné,

životné sily v úplnej miere.

Praktická hodnota dobre vyvinutých púc.
Zo všetkého toho vysvitá, že púca, ktoré stále pracujú, dodávajúc telu

každodennú zásobu životadajného kyslíka, vynášajúc z tela všeliaké nahro-

madené otravy — také púca majú neocenitenú praktickú hodnotu.

Každý rozumný ólovek musí uzna, že je to skutone pravda, že ku

pokroku v živote potrebujeme zdravie a silu. Jestli lovek má tieto, má ich

z tej príiny, že svoje púca náležité upotrebuje, že erpá z povetria do-,

datoné množstvo kyslíka. Jestli ale nemá zdravie, vtedy nech vyvinuj e

svoje púca, nech sa nauí upotrebova ich tak, aby z povetria, v ktorom

žije, erpal dostatonú zásobu kyslíka a zárove vypudil z tela jedy, ktoré,

ke tam ostanú, zapríinia neduh, chorobu a predasnú smr.

Tisíce udí umierajú každorone len za to, že nevedia dýcha.

Hlboké dýchanie je najlepším liekom proti chorobe. Nemoc napáda

len nevyvinuté púca. Náležité upotrebovanie púc je najlepším prostried-

kom proti suchotinám. Ba o viac, životné sily pochádzajúce z náležitého

dýchania z vyvinutých púc, chránia loveka od všetkých nákazlivých nemocí.

Ke sú prse suché a zapadlé, ke je telo shrbené, po dajakom napnutí

síl pokazuje sa závrat v hlave, silné klopanie srdca a trhaný dych; ke je

hlas slabý, ke sa pokazuje veká náklonnos na prechladnutie, zachríp-

nutie, alebo iné onemocnenie hrdla; ke je koža badá, ke sa dostaví

nechu do jedla, ztrata energie, sily, — ktorýkovek z týchto príznakov

oznauje, že púca nie sú dostatone vyvinuté, že dýchanie nie je riadne.

Všetky tie neduhy majú pôvod bezprostredne v nedostatonej zásobe kyslíka

a neodstránia jedu z tela.

Pri náležitom dýchaní boly by tie vady nemožnosou. Z druhej strany

však úplne vyvinuté púca a ich náležité upotrebovanie znamenajú dosta-

tonú zásobu toho najcennejšieho zo všetkých pokrmov — kyslíka, jako i

stále odstraovanie jedov, ktoré krv do púc prináša. Takýto stav vecí na-

sledujú: vysoké prse, istá koža, bystrý zrak, silný hlas a všeobecné zdravie.

Vekí udia majú veké, inné púca.

Dýchanie je v skutonosti najvážnejšia innos žitia. Kto si je toho po-

vedomý, opýta sa: "Ci ja môžem vyvinú moje zvädlé púca a zapadnuté

prsia do ich riadnych rozmerov a sily? Jestli áno, jakým spôsobom to môžem
dosiahnu?"

Odpove na této otázky je krátka a uritá. Dobre upotrebované púca
«ú zdravé. Aby si ich úplne vyvinul, cvi sa v gymnastike dýchania, nau
sa upotrebova svoje púca, potom ale upotrebuj ich. To je všetko. Ke
prirodzene dýchaš, t© ešte neznaí, že dýchaš dostatone.

Dakto môže poveda: "Ja vždy dýcham prirodzene; i to nepostaí?"

Nie, nepostaí ani najmenej. U väšiny udí prirodzene dýcha znaí dýcha
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nedostatone. Takých udí treba naui dýcha. Pri dôležitých návodoch

úloha tá nie je ažká. A nemožno pochybova o tom, že ani eis, ani peniaze,

ani všetko namáhanie v iných smeroch neprinesie lovekovi zdravia, sily

a krásy v takej miere, jako náležité dýchnie.

Deti dýchajú prirodzene, bez silenia. asom však predsa pribývanie

rokov, zvyky civilizovaného žitia: tesné šatstvo, športy (z ktorých podajedny,

na pr. byciklovanie, veslovanie at. kria prsia), nedostatone prevetrované

bydliská, neprirodzené zábavy — to všetko nií zvyk, v treom roku života

prsia obyajne padajú, sahujú sa, dych stáva sa krátkym a trhaným. o-
skoro takýto "prirodzený" spôsob dýchania stane sa zvykom.

Väšina udí upotrebuje pri dýchaní len malú iastku púc. Pre ne-

dostatok náležitého množstva kyslíku, udia podliehajú chorobám rozma-

nitého druhu. Mužskí práve tak jako i ženské vedia vždy, že im "dao
chybuje", že tá unavenos, tlumená nálada, ztrata, asté zachladnutie a množ-

stvo energie, žltá tvár, slabos hlasu a iných neduhov majú svoje príiny;

ale to udia nevedia, že im chybuje kyslíku, najvýznamnejšieho zo' všetkých

pokrmov.

VÝKONY NERVOVÉHO SYSTÉMU.

V knihe anatómii hovorili sme, že udské telo pozostáva z mnohých

astí a každá as koná zvláštnu prácu. Žalúdok, koža, peea, kosti, ad-
vienky, svaly, srdce a púca majú nielen svoje zvláštne úlohy, ale všetky té

ústroje musia pracova nepretržite, a súhlasne jedon s druhým, aby telo, jako

celok, mohlo pracova a v zdravom stave sa zadrža. Avšak kde je mnoho
práce a kde mnohí udia spolu pracujú, tam musí by dajaký forman,

dajaký kontrolór, dajaký riadite, aby dal pozor na robotníkov a na mašinu,

jako ku príkladu pri parostrojoch, kde mašinista riadi celú mašinu a drží ju

pod kontrolou. Tak je to i v našom tele. Súhlasné riadenie všetkých ústrojov

tela stojí pod kontrolou nervového systému.

udské telo je mnohými najrozmanitejšími nervami pretkané. Pomocou
nervov riadi modzog celé ústrojné telo i všetky jeho asti a náhle prijme

duševné alebo hmotné dojmy, rozposiela ich zase po celom tele jako odrazy

svojho strediša. Pod slovom "Nervový systém" rozumieme teda veký a

malý modzog, miechu a všetky nervy udského tela. Nervový systém spája,

kontroluje a riadi výkony rozliných astí a orgánov tela tak, aby všetky sú-

hlasne, okamžite, vždy na as, pracovaly. Celý nervový systém môžeme
porovna ku telegrafickému rozvetveniu drôtov, ktoré na všetky strany sa

rozbehujú a pomocou týchto drôtov prijímajú a posielajú sa zprávy a odkazy

zo stanice na stanicu, na všetky strany a zo všetkých strán zase nazpät k sta-

niciam. Modzog a miecha sú centrálnou (ústredou) stanicou, nervy tele-

grafinými drôtami a koneky nervov rôznymi podstanicami. Telegrafiné

stanice spojené sú drôtami a pomocou týchto drôtov môže sa telegrafistá jed-

nej stanice poruzume s telegrafistom druhej, alšej stanice. Tak je to i v
našom tele; modzog je spojený s miechou a so všetkými nervami tela pomocou
konekov nervových, prijíma zprávy z každej strany a posiela rozkazy do
každej strany tela. Da všetkého máme zvláštne nervy, pre dojmy a výkony
cilu, pohybu, výživy, rozumu, pamäti, hudby at. a modzog je riaditeom
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všetkých prác nášho tela. Ku príkladu: Spadlo vám nieo do oka? V tom
okamžiku slzné žazy oka usilujú sa odstráni príinu bôu. Pri zaknutí
zbadnete a triasete sa a na okamžik srdce prestane bi. Alebo dotknete sa

prstom horúceho železa a ha, v tom okamžiku odtrhnete ruku od železa.

Alebo sa dobre nahneváte — v tom okamžiku zerveneje celá tvár. V ra-

dosti zaiskrí sa oko a tepny rýchlejšie bijú. Myšlienky na ošklivé veci

spôsobujú mdloby a vracanie at., at. To všetko riadi sa pomocou nervo-

vého systému, ktorého vladárom je modzog.

Obr. 160

Obft, 147

XIV. tabuka. innos nervového systému.

OBRAZ 144. Nervový systém.

OBRAZ 145. Pologule modzgu veFkého.

OBRAZ 146. Prierez modzgu.
OBRAZ 147. Bunky malého modzgu; tie sú vodimi našich pohybov. A, D, E, bunky; B, C, vlákna.

OBRAZ 148. Na tomto vyobrazen{ vidíme jako sú nervy (N) na svaloch (S) prirastlé. Ruiky
pokazujú koneky nervov.

OBRAZ 149. Jedon pár miechových nervov; O, odstredivé a D, dostredivé nervy.

OBRAZ 150. Znázoruje rôzne základné živly šedej vrstvy verkého modzgu. X, nervové vlákna

šedej hmoty vekého modzgu ; tie vlákna idú nahor, dolu a krížom- krážom.
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DIVY UDSKÉHO MODZGU.

(Da Buechnera.

)

Slávny professor Ruschke vo svojom diele o lebke, modzgu a duši lo-

veka hovorí: "V modzgu nachádzame vrchy, doliny, vodovody, potoky,

rieky, háky, rohy, stromy, snopy, harfy at. a nikto ešte neyyzkúmal význam

všetkých týchto útvarov." Nezasvätencovi zdá sa by modzog jednoduchou

slepeninou, avšak tá myšlienka spoíva na chybných pokladoch, lebo modzog

pozostáva z nesíselných, najumelejšie spletených nervových vlákien, z celého

tela prichádzajúcich, ktoré majú veký poet uzlíkov alebo samostatných

buniek. Každý i ten najtenší nerv je spletený zo 600 najjemnejších vlákien

a každé vlákno má svoj zvláštny úkol. Modzog je sídlo a prístroj myslenia,

chtenia a cítenia. Jeho vekos, útvar, vývoj, spôsob alebo stupe jeho

složenia a vyvinutie jeho jednotlivých astí, stoja v istom uritom pomeru

ku vekosti a sile duševných výkonov z neho vychádzajúcich. Da náuky vied

lovek stojí nad všetkými inými živoíchmi, lebo tak zvaná pologua modzgu

(šedá vrstva) je vlastným sídlom duševnej innosti a tá je u loveka o

mnoho vyvinutejšia, než u iných živoíchov. S vyvinutím týchto pologuli

stojí v tesnom spojení silnejšie vyvinutie modzgových záhybov, ktoré po-

krývajú vršok modzgu. Pravda, že najväšie tvory tohoto veku, jako ku

príkladu velryba, silon (elefant) at. majú väšie modzgy v svojich lebkách,

než lovek, avšak to sa tye len tej modzgovej asti, ktorá je nie sídlom

duševného života, to jest dolnej asti modzgu, v ktorej sa sbiehajú všetky

nervy z celého tela jako do strediša citu a pohybu, a ponevá vo väšom
tele sú tie nervy hrubšie a je ich viac, preto tvoria dolný modzog väším, než

je u loveka; ale predná as modzgu, ktorá myslí, cíti a volí je u loveka

medzi všetkými živoíchmi najväšia, najútlejšia a najdokonalejšia. Dušev-

ná cena modzgu nezáleží jedine od jeho vekosti, alebo .od jeho hmotnej

váhy, ale od jeho složenia a útvaru a od jeho j akosti nervovej látky v om,
lebo da toho merá sa jeho duševná schopnos a innos. Hovorili sme,

že modzog pozostáva z bielej a šedej látky. Táto šedá látka je vlastným

sídlom celej vyššej duševnej innosti, jako myslenie, cítenie, chtenie, —
kdežto biela vláknovata, pod šedou ležiaca látka slúži jako vodiaci prístroj.

Vyvinutím a rozšírením šedej látky modzgu prevyšuje lovek všetky

živoíšne modzgy, lebo zvieratá nemajú modzog, aby jeho povrch bol tak

šedý, tak složitý, tak rozbrázdený, tak zvinutý a stoený, jako modzog lo-

veka. Taký samý pomer, jako medzi modzgom loveka a zvieraa nachá-

dzame zase, ke zkúmame zavinutos a vytvárenos povrchu modzgového u

jednotlivých, vo vzdelaní rozdielnych udí. Tu sa dá dokáza, že ím
vzdelanejší, schopnejší, uenejší a užitonejší lovek ten bol za svojho života,

tým složitejší, spletenejší a nepravidebiejší je povrch modzgu jeho pri bádaní

tohoto po smrti.

Okrem vekosti a závitkov modzgu musíme bra do ohadu i vnútorné

jeho sostavenie, luebné složenie, vychovanie, vycvienie a vzdelanie. Bá-

datelia dokazujú, že modzgy múdrych a vzdelaných udí sú hustejšie a tvrd-

šie, než modzgy hlupákov a nevzdelaných udí ! zárove možno pozorova, že

modzgjy pokroilých a vzdelanejších plemien sú hustejšie a tvrdšie, než mo-
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dzgy nízíkych a divokých plemien. Modzog dieaa vzdelaných rodiov je

síce veký, ale mäkký a vodnatý a len vzdelávaním a cvikom pretvoruje sa,

hustne a tvrdne a dostáva tým viac vlastnosti a dokonalosti svojej, ím viac

pokrauje diea vo vzdelávaní, to jest duch loveka rastne s jeho vzdelávaním

sa. A naopak: u starých udí modzog poína badnu, stáva sa redším,

detinským a nezadlho umiera. Pri tom modzog starých udí obyajne trpí

na nezáživnos, to jest modzog nemôže sa kmi krvou, ktorá k nemu prichá-

dza a preto vemi soschne, medzi jednotlivými prameami povstanú medzery,

ktoré sa naplujú vodou, modzgová látka dreveneje, množstvo krve sa menší

a závitky sú užšie. Vliv vzdelávania a cvienia modzgu je tak veký, že

lovek s malým modzgom, jestli nezameškal ho pestova, môže uini dojem
väšej osvietenosti, než lovek s väším, ale zanedbaným modzgom. Jako
najzdravšia, ale nevycviená ruka nemôže vykona jemnejšie práce, tak i

modzog bez dokonalého vycvienia nemôže kona také práce kde je vycvi-
enie potrebné. Jako ruka, oko a hrdlo dajú sa vzdela tak i modzog dá sa

schopni k dokonalým prácam.

Veké tajnosti skytá nám drobnohadné pozorovanie modzgu. Jako

sme už na iných miestach hovorili, modzog pozostáva z buniek a z vlákien.

Poet týchto vlákien odhaduje sa na stá millionov a každé vlákno je priez-

ranou rúrkou, jako zo skla a cez tú tiahne biela, olej ovata, mastná látka,

ktorá môže i ztuhnú, totiž nervový špik. Nervové bunky, ktorých najviac

nachádza sa v šedej látke modzgu a v pátrovej mieche, slúžia k tomu, aby
všetky dojmy, ktoré nervové vlákna prinášajú, chytaly a zachovalý. Tie bunky

sú rozmanitého tvaru a každá ich vrstva v modzgu je iná utvorená, iná pra-

cuje a iná slúži. Tie bunky alebo uzlíky sú s vláknami a s celým telom spolu

spojené a každá bunka má vlákna prijímajúce a vlákna vysílajúce a tie sú s

povrchom tela a s hlavnými svalmi spojené. Jako sme už spomenuli, vyzerá

to tak, jako telegrafické rozvetvenie drôtov na všetky strany, aby sa mohly
zprávy prijíma i posiela po všetkých staniciach a z každej stanice na všetky

strany.

udia trpiaci na modzgové vady, nemajú zdravého úsudku, sú blbí a

niekedy horší než zvieratá. Jesdi chceme, aby sa duch náležité vyvinul,

musíme ma modzog od prirodzenosti zdravý a máme sa stara, aby sme ho

pri zdraví zachovali. Rozvoj rozumu a dozrievanie ducha záleží aj od zov-

najších okolností. Pôsobenie zovfiajších dojmov je ku vzdelaniu nevyhnu-

telne potrebné a ani ten najzdravší modzog nebol by ni platný, keby bol

lovek od celého sveta odlúený jako ku príkladu v jaskyách at.

Konene musíme ešte spomenú, že modzog (bunky) musí ma odpo-

inok práve tak jako iné asti tela. Bádatelia hovoria, že modzog sa nikdy

neprepracuje, jestli má náležitý odpoinok. Modzog odpoíva poas spánku;

poas spánku dostáva novú silu a rastne tak jako sval po odpoinku. lovek
ažko duševne pracujúci musí spa. Po spánku zase môže svoju prácu kona.
Ale mnohoráz lovek i po ažšej práci nemôže zaspa, zvlášte jestli má da-

jaké starosti, strach alebo iné biedy na mysli. Taký lovek cíti sa ustavine

ztrápeným ke aj nepracuje, lebo modzog nemal odpoinku.

Duševná práca je ažšia než práca telesná. Aby lovek mohol mysle,

musí da bunkám dobrý pokrm a kyslík. Bunky modzgu sú prvé medzi
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všetkými bunkami, ktoré trpia, náhle nemajú dos pokrmu a kyslíku. Ale

pri tom všetkom nezapomínajme, že modzog je ažko pracujúci orgán, a

potrebuje odpoinok, — spánok.

Spomenuli sme, že modzog pozostáva z malého modaÉgu, z predženej

miechy a miechy.

Malý modzog leží pod vekým modzgom, necíti ani neposiela rozkazy

jako veký modzog. Malý modzog slúži j ako ústredná stanica pre usporia-

dania pohybu svalov a pre pocit rovnováhy. Poranenie malého modzgu

spôsobuje závrat a nútené pohyby. Pes, ktorému malý modzog bol odatý,

nemohol ani stá ani chodi, apráve iná bol celkom silný a uspokojený.

V predženej mieche leží stanica žuvacích pohybov, tak samo pohybov

hltania, kýchania a kašania. Krém toho obsahuje predžená miecha samo-

hybné stredište dýchania, stredište ciev a stredište zastávajúce pohyb srdca.

Predžená miecha bdie (stráži) nad nerušenou innosou dýchacieho ústroja

a srdca. Náhle nervy v predženej mieche sú poranené, dýchanie sa zastaví

a telo musí umre. Preto mnohí bádatelia menujú predženú miechu sídlom

žitia.

Miecha je nielen ústredným orgánom nervovým ale i dráhou vodiacou.

Miecha obsahuje strediská zvratné (ústredie pre stolicu, pre moenie, pre

rodenie, pre potenie, pre nervové zvraty) a jako vodiaci orgán obsahuje

biele povrázky predné a biele povrázky postranné, ktoré popudy k pohybom,
vychádzajúce z kôry modzgovej, prevádzajú k miechovým nervom a ku sva-

lom nimi zásobovaným. V bielych povrázkoch zadných tiahnú smyslové

pocity kože (pocity hmatu a teploty) k modzgu; šedá hmota ležiaca v pro-

striedku konene vodí pocity boasti a prostredkuje pohyby zvratné. Z
toho nasleduje, že choroba dráh cítiacich nervov v mieche má za následok

porušenie pocitu, choroba dráhy motorickej ztrnutie alebo kovité prejavy

vo svalstve. Ponevá rôzne tie nervové dráhy v mieche ležia vemi tesno

veda seba a ponevá pri vážnejších poraneniach miechy a pri priebehu za-

pálenia alebo iných chôrob i iné dráhy môžu by zastihnuté, môžeme pocho-

pi, že pri väšine neporiadkov miechy dochádza bu hne, bu asom
ku ztrhnutiam (paraplegia), neporiadkom pocitov a zvratov.

MOTORICKÉ (POHYBOVACÉ) NERVY.

Nervy roznášajú rozkazy z modzgu do rôznych astí tela a prinášajú

zprávy z rôznych astí tela ku modzgu. Modzog rozkazuje svalom, aby sa

pohybovaly, alebo slinným žazám, aby vydávaly sliny, alebo peeni, aby

zmenila zažívatinu na krv. Nervy, ktoré roznášajú rozkazy z modzgu ku

bunkám tela, menujú sa motorickými alebo pohybovacími nervami. Pretrh-

nutie tejto práce spôsobí náhlu smr. Jestli lovek chce dajaký pohyb

uini, modzog dá rozkaz svalom pomocou nervov, aby ten pohyb vykonaly

a práca je okamžite vykonaná. Ústredie pre pohyby svalov leží v závitoch

šedej hmoty modzgového pláša, odkia prechádza popud k vykonaniu chce-

ného pohybu na jednotlivé nervy a týmito na svaly nimi ovládané. Každé
prerušenie týchto dráh má za následok, že rozkaz, aby sa sval stiahnul, bu
vôbec mu je nie sdelený, alebo len nedostatone, takže musí nastúpi úplná
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ztrata (paralysa) alebo obmedzenie (paresa) pohyblivosti svalov podlieha-

júcich našej vôli.

CÍTIACE NERVY.

V kapitolách prechádzajúcich ítali sme, že vlákna nervové prostried-

kujúce cítenie vedú dostredivé, to jest ku modzgu, inými slovami, že pre-

nášajú podráždenie prijaté na obvode, ku príkladu na koži, ku kôry modz-
govej, kde toto dráždenie vchádza v naše vedomie jako pocit. (Príklad:

Pichne nás komár a my hned* vieme, kde sme boli pichnutí trebárs to bolo v
noci a komára sme ani nevideli. Z toho miesta, kde sme boli pichnutí, ide

vlákno nervové až do modzgu a podá zprávu o sa stalo. Ked'by tomu
tak nebolo, cítili by sme len pichnutie, avšak nevedeli by sme, kde sme boli

pichnutí.

)

Pri poznávaní niektorého podráždenia spôsobeného na koži, jedná sa

o rôznych jakosach toho podráždenia. Ku príkladu: Strekne nám pár kva-

piek vody do tváre, my cítime nielen, že streknutie bolelo (pocit boasti)

ale vieme zárove, že zastihnutá as bola tvár (pocit miestny), tak isto po-

cítili sme, že tá kvapka vody bola horúca (pocit teplotný). Podobným spô-

sobom známe pocit tlakový, ktorý pouuje nás o tom, jakou váhou tlaí nie-

ktorý predmet, na príklad na hlavu našu, aby sme dajaký veký odpor pre-

konali.

Teda nervy, ktoré prinášajú zprávy ku modzgu, menujú sa cítiacimi

nervami; my cítime tie zprávy, nie v nervoch ale v modzgu. Nervy samé
ni necítia, ale ony vyvolávajú pocity tým, že dojmy na nich uinené dovedú

do modzgu. My cítime boas nie tam, kde sme boli uderení alebo pichnutí,

ale v modzgu. Jestli by daktorý cítiaci nerv na svojej ceste s povrchu tela

k modzgu bol prerezaný okamžite ztratí as tela, kde nerv šiel, cit, a síce

preto, lebo prerezaný nerv nemôže prinies zprávu ku modzgu. My nevidíme

okom alebo onými nervami, ale modzgom. Jestli by bol oný nerv prerer

zaný, je po videní. Je to všetko jedno, na ktorej dráhe svojej nerv je po-

dráždený, lebo my vždy podráždenie to cítime na konekoch nervových,

kde sú v pokožke rozložené. Ke uderíme lakom o stôl, cítime boas nie

v latki, ale v prstoch tej ruky. Bádatelia hovoria, že každá iastka tela, ktorá

môže by cítená, musí ma v modzgu svoje miesto, v ktorom je zastupovaná

pred "stolicou vedomia". Stáva sa, že istý nerv na svojej ceste k ústrednej

úradovni modzgovej sdelí svoje podráždenie inému nervu. Takým spôsobom

povstane súcitenie. Preto jestli niekto trpí následkom vyžraného zuba, bolí

ho obyajne cele asno alebo celá strana tváre. Co platí o pocitoch, platí

tiež o povzbudzení vôli. Nie v svaloch, ale v modzgu podnecuje vôa nejaké

hnutie. Nervy nesú povzbudenie to jako rozkaz svalom. Náhle nervy sú

poškodené a nemôžu úkol tento kona, nemôže sa nijako vôa javi. Kto má
nemocnú miechu v páteri, je i na nohy chromý, ponevá táto nemoc zruší

spojenie nervov medzi modzgom a nohami. Mrtvica býva spôsobená tým,

že vystúpi náhle nejaké množstvo krye z modzgových ciev do jeho vnútra.

V okamžiku ke krv tá sa rozloží v modzigu tak, že tento nemôže svoje

úkoly správne vykona, zastaví sa v dotynej polovici tela udského celý

cit, hyb a — život.
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Okrem modzgo-miechových alebo centrálnych nervov máme v našom

tele tak zvané sympatické nervy, o ktorých sme už v knihe Anatómii pojed-

návali. Sympatický nervový systém kontroluje vnútorné orgány (srdce, ar-

terie, žily, zažívacie ústroje, advienky at.), potné žazy a cievy kože,

Sú to nervy, na ktorých nachádzajú sa uzlíky a z týchto uzlíkov vynikajú

nervové vlákna, ktoré nielen k tepam a žilám, ale i k modzgu a mieche

bežia, takže celé nervstvo je vláknami spojené a následkom toho vysvetujú

sa rozliné úkeizy v udskom tie jako ku príkladu bolí nás hlava, jestli máme
zkazený žalúdok alebo kýchame ke sa podívame vo dne na jasnú oblohu

alebo zaervenejeme ke sa zahanbíme at.

O SMYSLOCH A ICH ÚSTROJOCH.

Každý zdravý lovek má pä smyslov, a síce, zrak, sluch, uch, chu a

hmat. Každý smysel má svoj orgán, totiž zrak má oko, sluch ucho, uch
nos, chu jazyk a hmat kožu. Smyslové orgány posielajú všetko, o sa ich

dotkne k modzgu, a preto okom vidíme, sluchom slyšíme, kožou hmatáme
at. Cesta, ktorou všetky tie zovajšie dojmy k modzgu prichádzajú, sú

nervy. Pomocou týchto smyslových nervov vedú smyslové ústroje k modzgu
také city, ktoré nám dávajú vedomos o tom, o sa mimo nášho tela deje.

Tie zovajšie vedomosti ili dojmy musia najprv v modzgu pôjnxy spôso-

bi, ktoré zase v modzgu v úsudky a záverky sú vzdelané. Nervy smyslové

hrajú vekú úlohu; oné nervy, dotýkaním svetla pochytávajú podobu a

barvu a posielajú vyobrazenia týchto do modzgu; nervy sluchu dotýkaním

zvuku pochytávajú hlasy a vedú ich k modzgu; nervy uchu dotýkaním

útlych astíc vzdušných, pochádzajúcich z rozliných vecí vône alebo smradu

vedú k modzgu zápach; nervy chuti dotýkaním rozpustenej látky niektorej

veci prichádzajúcej do úst, oboznamujú modzog o chuti a nervy kože do-

týkaním predmetov oboznamujú modzog o podobe, vekosti, jakosti, ( mäk-
kosti, tvrdosti, zimy, tepla) at.

ZRAK.

Predmet, na ktorý pozeráme, musí by osvetlený. Svetlo odrazí sa

od predmetu v podobe papršleku do oka. Ke predmet, na ktorý sa po-

dívame, je silno osvetlený, vtedy nieto potreby, aby od neho mnoho
papršlekov svetlových do oka vnikalo, a predsa ho dobre vidíme. Jestli

ale predmet, na ktorý sa dívame nie je dobre osvetlený, jako ku* príkladu

veer, vtedy je potrebné, aby od neho viac svetlových papršlekov do oka

vnikalo, jestli chceme ten predmet vide, iným slovom, jestli sa vo dne na
dajaký predmet slnkom dobre osvetlený dívame, zrenica sa stiahne, zúži, a

veer alebo v noci, ke predmet nie je dobre osvetlený, zrenica sa rozšíri. Z
toho pouíme sa preo zakrývame oi, ke sa dívame na predmety slnkom
dobre osvetlené, totiž preto, aby mnoho svetla dúhovke neškodilo.

Dajme tomu, že máme pred oima kolek, jaký vidíme v kolkárni

(krehelni). Svetlé papršleky vychádzajúce z každého bodu tohto koleka
musia prerazi spojovku bulvy, rohovku, komorový mok, oku a sklovatinu,

kým dôjdu ku sitnici. Ponevá však všetky papršleky vychádzajúce z jedného
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A "==-^ B Obr. 165

XV. tabuka. innos smyslových ústrojov.

Obr. U'>-í
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VYSVETLENIE XV. TABUKY.
OBRAZ 151. udské oko.

OBRAZ 152. Tu vidíme slznú žazu (Z), slznú nádržku (N) z ktorej teú slzy cez slzovody (C,

C) otvorom K.

OBRAZ 153. Obrátený kolek na sitnici.

OBRAZ 154. Ucho. B, sluchovod; C. bubienok a bubienková dutina spájajúca sa s Eustachovou
rúrkou (G) ; E, D, slimák.

OBRAZ 155. Zvukové vlny.

OBRAZ 156. nos. (C) znázoruje uchový nerv a jeho rozvetvenie.

OBRAZ 157. Riaskovité bunky idúce (z M.) do modzgu.
OBRAZ 158. Jazyk. Obraz znázoruje mapu horného povrchu — jazyka na avej strane bradavice

a na pravej strane plochy chuti. (Poda Dra. Halla.)

1) Plocha horkej chuti oznaená je ;

2) Plocha kyslej chuti oznaená je ;

3) Plocha slanej chuti oznaená je ;

4) Plocha sladkej chuti oznaená je —.—.—.—.—.—

.

OBRAZ 159. Prierez jednej bradavice chuti; n, spojenie nervu s púkom chuti nými.

OBRAZ 160. n, nerv, ktorého vlákna konia sa medzi bunkami vretenu podobnými.
OBRAZ 162 a 163. Koža, 1, pokožka; 2, Malpighiova vrstva pokožky; 3, ircha — škára, ili prav-

divá koža; 4—7 potné cievy, cež ktoré pot vychodí na povrch kože (7) 5, potná žaza; 6, tuk.

OBRAZ 161. 1, bradavica na jazyku; 2, deviaty nerv; 3. piaty nerv a jeho rozvetvenie (D).

OBRAZ 164. X hmatová bunka; E. G. D, bradaviky kože a nervové vlákna.

OBRAZ 165. A, poloha hlasových sväzov (c), pri hlbokom dýchaní; B, pri jednoduchom dýchaní;

C, pri hovorení a spievaní.

osvetleného bodu rozchádzajú sa chomáovite, nemohly by sa papršleky vy-

chádzajúce z toho koleka nikdy na sitnici spoji a tu nemohol by nikdy

vzniknú obraz koleka, keby tie paršleky sa opä nesišly, to jest keby
neboly lámané. Toto lámanie deje sa vemi prísnym spôsobom látkami

oného jadra, lámajúcimi svetlo (komorový mok, oka, sklovatec) menovite

okou, ktorá papršleky vychádzajúce z! každého bodu koleka sbiera a

spojuje a prepúša tak, že ony vyvolávajú na sitnici obraz, shodovací sa

prísne s kolekom, ale obraz tento postavený je hlavou dolu, j ako to vidíme

na obrazu 153. Kažý papršlek vychádzajúci z horného bodu koleka,

odvádzaný je tak, že na sitnici leží dolu, kdežto naopak, každý bod dolný na

koleku, vidíme na hornej strane sitnici. Len stredné papršleky vychá-

dzajúce zo stredku koleku, idú okom nelomené. To sa dá vysvetli tým,

že my nevidíme okom, ani nervom, ale modzgom; modzog môže pociova
obraz jako je pred našimi oami a nikdy tak, j ako je vyobrazený na našej

sitnici.

SLUCH.

Zvukové vlny idú k modzgu pomocou sluchového nervu. Sluchový nerv,

ktorého vznik a priebeh poznali sme na inom mieste, delí sa vo vnútornom
sluchovode na slimákový a predsieový nerv. Nerv slimákový koní sa

jako tak zvaný orgán Cortiho jemnými bunkami sluchovými vo vnútri slimáka,

— a predsieový nerv ztratí sa vo vaku predsiene a v oblúkových chod-
bách a tu koní sa tak zvanými sluchovými vláskami.

Jestli si chceme predstavi, jakým spôsobom zvukové vlny menia sa

v modzgu na sluchové pocity, nasledujme pochod, ktorým tieto zvukové
vlny idú a uvidíme, jakým duchaplným spôsobom napadajú ony na najjem-

nejšie koneky sluchového nervu a dráždia ho. Vlny zvukové sústrednené

s boltcom idú zovajším sluchovodom najprv ku bubienku, ktorý sa chveje
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(trasie). Ponevá rúka kladiva je s bubienkom srastnutá, musí nielen

rúka, ale i kladivo a následkom toho nákova, a strme tiež chve lebo sú

tieto kôstky spolu spojené. Takým spôsobom pohybujú sa vlny prostriedkom

plochy strmea, ktorá plocha tlaí na blanu vajcovitého okienka, jako tiež

i v tekutine nachádzajúcej sa v uchu, a následkom toho koneky i slimáko-

vého i predsieového nervu sú podráždené a vedú toto podráždenie k modz-
gu a tu sa mení na sluchavý pocit.

2e vonkajšie ucho chytá zvuky a vedie ich až do bubienka o tom svedí
to, že prikladárae dla k uchu, aby sme šeptanie alebo slabo-hlasné rozprá-

vanie lepšie pouli. Prihluchí udia prikladajú si k uchu dla, aby tá tiež

pomáhala im pri chytaní zvukov, aby ho takým spôsobom viac do ucha pri-

chádzalo. Aj cez ústa, jestli ich máme otvorené, dostávajú sa zvuky k bu-

bienku.

UCH.
Ústroj uchu je nos, (Stavba nosa opísaná bola v knihe Anatómii, o

vi). Voavé látky púšajú zo seba útle iastoky, ktoré sa vo zvduchu

rozširujú a zápach pôsobia. Príjemné iastoky jako ku príkladu ruža, voajú
a nepríjemné smrdia. Páchnuce iastky ucháme so vzduchom do nosa, tu

sa na sliznej blane rozprášia, rozpustia, a na uchový nerv. pôsobia, pomocou
ktorého idú dojmy do modzgu. uchový nerv vo vyššej asti nosa je silnej-

šie roz^rený, než dolu a preto držíme látky, ktoré lepšie ucha chceme
blízko nosa a hlboko vôu uchame (páchame). Tak je to i s pokrmom;
jestli sa chceme presved^ i je pokrm nezkazený, držíme ho blízko nosa,

a zápach ucháme nosom. Pri mnohých chorobách sliznej blany nosovej

uch je poškodený, lebo slizná blana je šliamom obklopená a páchnuce

iastky nemôžu sa dosta cez šliam k sliznej blane, na ktorej nachádzajú sa

koneky nervu uchového.

CHU.
Na povrchu jazyka je mnoho malých, rôznych bradavíc a tie silúžia chuti.

(Vi pojednávanie o jazyku v knihe Anatómii.) Sú to koneky chuového
nerva a najviac ich je na špike jazyka a na zadnom konci to jest na jeho

koreni. Avšak i na spodku a po stranách cíti jazyk chu.

Všetko o ochutna (koštova) chceme, musí by tekuté, rozpustené

alebo musí sa v ústach rozpusti pomocou sliny. Tie rozpustené látky do-

týkajú sa nervových bradavíc na jazyku, pri om nerv stáva sa podráždeným

a privodí dojmy k modzgu a následkom toho cítime chu.

HMAT.
Ústrojom hmatu je koža. Koža prostredkuje pocity, ktoré nabývame

dotykom a pouuje nás nielen o tvaru, tvrdosti a spôsobe ohmataného pred-

metu i pri zavrených oiach, ale je koža i sídlom telesného citu tak, že nervy

pocitové, ktoré sa v nej konia, môžu vyvola v modzgu poda druhu pocí-

teného podráždenia kožného, predstavu boasti, tepla, zimy at. (Vi
"Koža" a "Pelivos kože".)

Horný povrch irchy (škáry) je s bradavikami pokrytý, ktoré vyzerajú
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ako malé vrcholky pod pokožkou. Niektoré bradaviky obsahujú len krvné

cievy a iné zase majú tak vane hmatové telieska, v ktorých koneky jedného

alebo viacerých nervov sa konia. Niektoré nervy hmatového smyslu púšajú

vetviky z konekov svojich a na konci tých vetviiek majú malým taruerom

podobné rozsiahlosti, ktoré okolo pokožkových buniek tesne priliehajú.

Ke sa daoho dotkneme, pokožka pôsobí tlak na koneky hmatového

nervu a ten to hne oznámi v modzgu; takým spôsobom vieme, i je pred-

met, ktorého sme sa dotkli, tvrdý, hladký, okrúhly, konistý, alebo má iné

vlastnosti. Jestli nejaký predmet dotkne sa hmatových buniek a tým ich

urazí, vtedy necítime hmat, ale bô, to jest, my sa o to nestárame, i bol

predmet tvrdý, hrubý, alebo mäkký, my myslíme len na bô. Bô nám dáva

vede, náhle nás nieo urazí. Jestli by sme bô necítili, mohli by sme o nohu,

ruku, ba i o život príjs.

JAKO SA HLAS TVORÍ?

Hlas sa tvorí v hrtane, ktorý je s priedušnicou pomocou prsteovitej

chrumky spolu spojený. Prednú jeho stenu a steny postranné tvorí štítna

chrumka ležiaca na prednej, úzkej asti prsteovitej chrumky. Na zadnej

asti tejto chrumky ležia trihranné, vemi pohyblivé konvovité chrumky.

Všetky chrumky sú mnohými sväzami a svalami spolu spojené a síce nielen

na vzájom, ale i so susednými ústrojmi. Pravé sväzy, ktoré slúžia ku tvorbe

hlasu ležia v hrtane a jako dva úzke blanovité sväzy tiahnú hrtanom zo zadu

ku predu a spojujú konvovité chrumky s prednou stenou hrtana. Medzi nimi

je malý priestor, tak zvaná hlasová štrbina, ktorá poda polohy koncovitých

chrumiek a poda napnutia hlasových sväzov môže sa zúži i rozšíri. Jestli

lovek nehovorí alebo nespieva, sú sväzky skrené a hlasová štrbina rozší-

rená; náhle chceme hlas vyda, sväzky pomocou svalov sa stiahnu pri om sa

štrbina hlasová zúži, vzduch z púc vybehajúci zatriase nimi a ony vydávajú

ton jako ku príkladu struny na harfe, ke na ne vietor duje. Pri mluve

pomáhajú rty, zuby, jazyk, nos, hrdlo, líca a opony nachádzajúce sa na zad-

nej strane úst. Jestli tie nástroje sú zdravé, má lovek zvuný, istý, jemný
hlas; jakákovek chyba týchto nástrojov robí hlas neistým, nezvuným.
Ženy a deti majú tenší hlas, lebo ich hrtan je menší a užší.

POHYB TELA.
Pohyb je život. Len v boji príroda liei

a omladzuje.

Základom celej innosti tela je pohyb a celý telesný pohyb prostred-

kujú svaly. Niektoré pohyby tela konajú sa mimovone j ako ku príkladu

obeh krve, zažívanie at. Tie miipovoné pohyby riadi sympatický nervový

systém. Mimovone pohybujúce sa svaly teda nachádzajú sa zväša v krv-

ných cievach, stenách srdca, v zažívacích ústrojoch a v iných vnútorných

iastkach tela.

Ale sú pohyby, ktoré závisia od našej vôle. Uštipnutie, alebo jaké-

kovek iné podráždenie svalov robí ich kratšími, hrubšími, omu hovoríme,

že sa svaly smršujú, sahujú. Riaditeom týchto svalov je nás miodzog a

preto sahujú sa, kedy my chceme. Ku príkladu: chceme podvihnú rameno
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a ono v tom okamžiku sa podvihne, ponevá rameno dvíhacie svaly sú pod
naším dozorom, to jest sú našej vôli podrobené.

Svaly sa ustavine sahujú. Vieme že hlava ospalého loveka padá
napred, nazad alebo na boky. Svaly, ktoré hlavu podopierajú, musia sa

ustavine sahova, aby ju prosto zadržaly a ke lovek ide spa, tie svaly

oslabnú. Mrtvé telo nepovstane, lebo svaly sú neinné. 2ivé telo môže
vsta, lebo svaly v lánkoch, kolenách, kýach a v chrbte držia ho pri pohybe.

Odpor svalov. Mnohé svaly tela sú podvojné a medzi nimi panuje od-

por. Tie svaly menujeme antagonistinými (odpornými svalami). Ku prí-

kladu: Na prednej asti horejšieho ramena nachádza sa dvojhlavý sval (bi-

ceps) ; ten dvíha rameno nahor. Na zadnej strane je trojhlavý sval (triceps) ;

ten zase narovná rameno. Tu vidíme odpor medzi dvojhlavým a trojhlavým

svalom, jeden je dvíhací a druhý narovnávací sval. Taký samý odpor náj-

deme i na nohe a na mnohých miestach tela. Je to vemi vážne zariadenie,

ponevá sval nemôže pcha, len aha a jestli sa má niektorá as tela na-

pred, nazad alebo na boky pohybova, musí by tá as k pohybu potrebným
svalom zaopatrená.

Nervové kontrolovanie svaJov. Kontrolovanie svalov pomocou nervo~

vého systému je podivuhodné. Ku príkladu: Vidíme na stole knihu; chceme

ju íta; vystrme po nej ruku; vezmeme ju do ruky; otvoríme ju kde a jako

chceme; držíme ju pred oima. Alebo chceme vyjs von z izby; naše telá

sa podvihnú; naše nohy nás vynesú at. Všetky tie pohyby vykonávajú sa

nie neodvislou prácou jednotlivého svalu, ale pomocou nervového systému,

ktorý ich všetky kontroluje a nad nimi panuje. Z modzgu alebo z miechy

idú nervy do všetkých vôli našej podrobených svalov, vetviky nervových

vlákien idú do každej svalovej bunky. Ke chceme istý pohyb uini, roz-

kaz ide z modzgu nervami ako po telegrafiných drôtoch ku patriným sva-

lom, svaly sa sahujú a tým sa as pohybuje.

VYLUOVANIE (ODSTRAOVANIE) ZBYTKOV.
"istota všetkého je základom žitia."

(Zoroaster)

V udskom tele nachádzajú sa podivuhodné dielne, v ktorých sa usta-

vine pracuje. V každej dielni vyrába sa nejaká látka. Jako v umeleckých,

tak i v telesných dielach nahromadia sa zbytky, výmetky a odpadky, ktoré

musia by vymietené, odstránené. V tele máme ústroje — východy — po-

mocou ktorých môže sa telo sprosti všetkej tej, telu nepotrebnej neistoty.

Tie východy sú púca, revá, peená, advienky a koža. Telu nepotrebné

zbytky, krém výkalov sú tieto: Uhliitá kyselina, voda, moovina a iné dusí-

katé iastky bielkovín a konene neústrojné (inorganic) soli.

O istiacej a výživnej innosti púc pojednávali sme pod záhlavím "Vý-
kony dýchacích ústrojov" a o innosti riev písali sme pod záhlavím "Zaží-

vame".

Koža je nielen istiacim orgánom ale i pomôckou púc, lebo vnútorná

vrstva napomáha púca tým, že odstrauje uhliitú kyselinu z tkaniva a na-

miesto nej prijíma kyslík (dýchanie koži). V potných žazách, ktorých je

niekoko millionov a ktoré roztrúsené sú po celom povrchu kože, vyrába sa

pot. V pote nachádzajú sa ústrojné látky, hlavne tuk. Následkom neistoty



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 111

vydáva koža nepríjemný zápach, ktorý povstáva následkom rozpadovania sa

vyššie spomenutých ústrojných látok. Pri stavbe koži hovorili sme, že šu-

piny pokožky (najhorejšej vrstvy kože), ustavine odpadávajú a sa zase na-

hradzujú novými; pot, tuk, výpary koži, šupiny a prach všetko pokrýva celé

telo tak reeno vrstvou špiny, ktorá úinkuje bez odporu škodlivé na výmenu
plynov kože. Takéto hromadenie sa špiny zapchá póry kožné a tým hamuje

kožnú innos, o môže zapríini otrasenie sústavy a — smr. Pamätajme,

že pot sa nevyluuje preto, aby na povrchu kože hnil, ale preto, aby sa ho

koža zbavila. Starajme sa teda, aby koža bola istá a dbajme i o to, aby

ani šaty neboly zašpinené, lebo tie tiež hrajú nemalú rollu v zdraví loveka.

(Vi Pelivos koži.)

Peea vymiešuje zkazené látky z krve; vyluuje z krve a i z tých

zkazených látok ži, ktorá sa sbehá z celej peene do žlového mechúrika

na spodku peene prirastlého a i ztadia i z peene vylieva sa do riev a tu

pri trovení pomáha.

advienky. Okysliením bielkoviny tvorí sa, okrem vody a uhliitej

kyseliny, tak vzaná moovina (urea) ; je to vemi jedovatá látka a hned

po jej sformovaniu sa, musí by odstránená. Ke je okyslienie nie úplné z

nedostatku kyslíka alebo z iných príin, môžu sa aj iné, k moovine podobné

látky formova. Moovina a jej podobné látky odstraujú sa potnými ža-

zami a advienkami. advienky odluujú v útlych cievokách mo od krve;

mo vyteká z advín moovodmi do mechúra a z mechúra von. Keby ad-
vienky prestaly kona svoju úlohu, mnoho otravy by sa nahromadilo v tele,

a lovek by musel zomre. advienky plnia úlohu cedítiek, na lepšie ois-

tenie krve. Mo ktorý je vyrábaný v cievnych kluboch kôrovej hmoty ad-
vienkovej filtráciou (cedením) z krvi pomocou tepnového tlaku krvného

(Vi Stavbu Ladvin), je jasná, priehadná, žltastá tekutina. Obsahuje

konené plody rozkladu bielkovín vo vode a síce asi 96 procentov vody a

4 procentov pevných súastiek, ktoré skladajú sa z mooviny, moovej ky-

seliny, neústrojných látok a plynov. Najdôležitejšie z týchto látok sú moo-
vina obsahujúca mnoho dusíku; zdravý lovek vymiešuje denne asi 30 gram-

mov mooviny. Tá moovina musí by rýchle odstránená ináe mohla by
v krátkej dobe vyvola, otrávenie moovinou (uraemia).

alšou látkou mou je moová kyselina, ktorej asi jeden gramm denne

sa vymiešuje a ktorá je vo forme moanov v moci obsadená. Nedostatoné

vymiešovanie moovej kyseliny a ukladanie moanov v tele tvoria podstatu

pakostnice a iných nemocí. Vzhad moa, množstvo a složenie jeho sú

dôležitými známkami k posudzovaniu zdravého stavu. Mo zdravého loveka

teie ahko a bez boasti; množstvo je nie menšie než tri štvrky litra a nikdy

nie väšie než pol druha litra denne; vzhad je svetlý, jasný a ke aj za

dlhší as stojí nezapácha. Konene nieto v zdravom moci ani cukru ani

bielkoviny, lebo prítomnos týchto látok v moci znaí ažké porušenie vo vý-

mene látok. Krv a hnis sú tak samo nemilé a vždy chorobné primiešaniny

k mou. Srvátkovitý, hline podobajúci sa mo je asto známkou množstva

kostianov a moanov v moci, ktoré sa nazpät rozpustia náhle zahreje sa

mo, tým stane sa zase úplne jasným. (Vid "Dôležitos vody pre udské
zdravie".)





///. KNIHA.

ZDRAVOVEDA
(HYGIENA)

ALEBO

Pravidlá k zachráneniu života, ako predís chorobám

a ako ich zamedzi.

"A listy stromu boly k lieeniu národov"
(Zjav. Sv. Jána XXII — 2.)

'Ovocie stromu je ku pokrmu a listy jeho k lekárstvu".

(Ezech. XLVII — 12.)
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ZDRAVOVEDA (Hygiena).

"lovek nežije z toho do jie, ale z toho

o ztrávi."

Pod slovom "Zdravoveda" rozumie sa náuka, ktorá predpisuje pra-

vidlá k zachráneniu života, uí nás jako predís chorobám alebo jako ich

zamedzi.

Za dávnych asov udia nevedomky prevádzali hygienický život; za-

oberali sa orbou, prácou v lesoch, oddávali sa remeslu a ich spoloné pomery

boly složitejšie a zdravšie. Ale dnes, následkom neobyajného postupu kul-

túry, pomery sa zmenily, zvlášte industrialismom (priemyseníctvom) tvo-

riacom celkom iné zdravotné podmienky ku vývoju, vzrastu a rozmnožo-

vaniu udstva. Živobytie dnešného kolobehu životného je chvátavé, snaha

a žiadostivos letia pred najrýchlejším parostrojonm, každý sa namáha, aby

mohol domôc sa malou prácou najväších výsledkov, a o minulý vek ne-

jasne hodlal, to predstupuje dnešnému pokoleniu v uritej ších tvaroch pred

oi a nerozplýva sa už jako sen. Heslami dnešného pokolenia sú peniaze,

zlato a zdá sa, jako by ten svet vystúpil zo svojho ložiska; žijeme v akomsi

chorobnom ovzduší, v jakejsi spoloenskej otrave; vlúdila sa všade pred tým
neznáma nedôvera vo vlastné sily, pochybnos v positívnos (skutonos)
pokroku. Je to rozhodne stav chorobný, o jestvovaní ktorého nikto pochy-

bova nemôže. Pravdu mal Maeterlik, ke hovoril, že "Nie je to cit, nie

je to srdce, nie je to rozum a veda, ale unavená duša loveka, ktorá prosí

o slovo,"

Pred tým vyuovali zdravovedu len v universitách, ale dnes uia ju už

i vo všeobecných školách. Povinnosou každého loveka je ži tak dlho a

tak dobre, jako len možno a ten, ktorý hreší proti svojmu telu je taký

hriešnik a zlosyn, jako ten, ktorý prestúpil zákon štátu; a o sa týka jed-

notlivca, týka sa aj dediny, mesta a vôbec celého národa, Jestli je žiadúce

vede jako liei choroby, je zaiste viac dôležité vede ako chorobám predís

alebo jako ich omedzi.

Zdravoveda delí sa na všeobecnú, školskú, vojenskú, priemyselnú a

konene na osobnú zdravovedu, V tejto kapitole pojednáva budeme v

krátkosti o osobnej zdravovede.

POVETRIE.
o získajú púca dychom, to prechádza

i do krve.

Vzduch je potrebný životu, ale vzduch musí byí istý. isté povetrie

udržuje a napomáha zdravie; spotrebované povetrie prináša nemoce a smr.

Preto bez dobrého istého povetria niet zdravia. Spotrebované povetrie

je jed a jestli ho do seba viac ráz vdychujeme, kazíme si zdravie a zapriiní-

me si choroby. Zlé povetrie zanecháva v našej krvi neistotu, kazí púca,

kazí telo a robí ho náklonným k chorobám. V zatvorenej izbe nie len z

púc vydychujeme zlé povetrie, ale aj cez póry (dierky kože) vychádzajú

výpary, ktoré vzduch robia neistým. Jestli koža prestane pracova a vy-

vádza z tela cez dierky neistotu z vnútra tela, vtedy nadobudneme si
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horúku. Jestli sa nemocný potí, koža zase koná svoju povinnos a horúka
prejde. Keby sa celé telo natrelo nejakou farbou, ktorá by dierky kože celkom

zakryla, nastúpila by smr, ponevá výpary nemohly by vychádza cez póry

kože. Ke sa lovek oparí, opáli alebo iným spôsobom znií si dve tretiny

kože, tak mu nieto pomoci a jnusí

zomre, ponevá nemá dos kože zdra-

vej, ktorá by vyluovala neistotu z

tela. udia zdržujúci sa poas let-

ných horúostí v neistom alebo vo vlh-

kom povetrí, dostávajú úpal slnka,

ponevá koža nemôže vydáva z tela

neistoty, tieto napádajú celý organis-

mus a zvlášte modzog. udia, ktorí

žijú na erstvom vzduchu, sú skoro

vždy zdraví a osoby žijúce v tmavých

zatvorených izbách, sú choravé, sla-

bé, žlto-badé, najmä vtedy, ke v

jednej izbe sdržuje sa viac udí a ke
izba je nie prevetrovaná. Cím väšia

je izba, v ktorej spíme, tým je lepšie.

Preto každý má sa stara aby bol, na koko možno, vždy v erstvom povetrí.

Obloky majú sa otvori jak v zime tak v lete, jak vodne tak v noci. lovek
má spa len v dobre prevetrovaných izbách, a síce tak aby nebol vystavený

prievanu povetria. V lete otvorte obloky vo dne i v noci. V zime otvorte

obloky od vrchu asi na dva palce; takým spôsobom spotrebované povetrie

vychádza z izby a zima vám nezaškodí. 2e o to znaí dýcha v erstvom
povetrí, o tom sa pouíte v lánku "Veda dýchania". (Vi obsah.)
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OBRAZ 166. Prach v povetrí izieb.

SVETLO.
"Svetlo je život — tma smr".

Ako vzduch teik aj svetlo má napomáhajúcu silu zdravia. Slnené lúe
sú blahodarným liekom, lež udia tento lacný, dobrý liek málo užívajú, ba
boja sa slnka a dvere i obloky pred ním zavierajú. To je veký omyl, lebo

svetlo je potrebné a vemi osožné nášmu zdraviu. Deti chodiace "po slnku",

sú silné ako žalu a deti zatvorené v chyžiach, ako v žalári, sú badé, chor-

avé, bezkrvne. O tej pravde môže sa každý presvedi na rastlinách. Ne-

dopuste ku rastline svetla a uvidíte ako sožltne a nebude dobre rás. Ako
povetrie, tak i slnko dáva život, zdravie. Slabé osoby malý by sa ím viac

sdržova na slnku a púša lúe do izby — ím viac tým lepšie. Nežite v
tme, nezakladajte na obloky tmavé záclony, vpuste lúe života — slnka do
izieb vašich, lebo tma je pre mtvych — živý lovek pptrebuje svetlo.

POTRAVINY.
"lovek môže ži bez priatea, bez kníh,

bez vedy, bez svedomia, bez citu, bez viery,

lásky a nádeje, ale bez pokrmu ži nemôže."

udské telo k svojmu vybudovaniu a udržiavaniu potrebuje tri hlavné

látky a síce: Bielkovinu, škrob (uhlohydráty) a tuk (mas). Okrem týchto
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iastok potrebuje telo vodu a solL Práve preto, že udská sústava potrebuje

rozmanité látky, lovek musí požíva rôzne pokrmy.

BIELKOVINA.

, Bielkovina obsahuje 50 procent uhlíka, 25 procent kyslíka, 16 procent

dusíka, 8 procent vodíka a 1 procent sirky. Hlavnou úlohou bielkoviny je

obnovova udské tkaniny. Bielok nachádzame i v živoíšnych (mäsitých)

i v rastlinných pokrmoch. Najviac bielkoviny obsahujú mäso, vajcia, ryby

a iné. Bielkovina prv, než by bola prijatá do krvi, musí sa rozpusti na pep-

tony a konene rozkladá sa na jednoduchejšie slúeniny a opúša telo jako

moovina, uhliitá kyselina a voda. Bielok je dôležitou súastkou väšiny

tkanín udských, jako ku príkladu nervov, svalov, krve a vôbec všetkých

buniek, z ktorých sa udské telo buduje.

ŠKROB (UHOHYDRÁTY.).

Škrob je slúenina pozostávajúca z uhlíka, vodíka, kyslíka a vyskytuje

sa i v mäsitých i v rastlinných potravinách, ale zväša v rastlinných ztravách

jako: pšenica, žito, janne, kukurica, fazua, hrach, zemiaky at. Skrobo-

vina mení sa zažívaním na cukor; takým spôsobom rozpustí sa a prijíma sa

da úžitku do sústavy. Skrobovina vyrába silu a teplo; spauje sa pomocou
vdychovaného kyslíka na alkohol a uhliitú kyselinu, a konene na uhliitú

kyselinu a vodu.

TUK (MAS).

Tuky nachádzame i v rastlinnej i v živoíšnej ztrave, zvlášte v masle,

sadle, mlieku, syre, tvarohu, v tunom mase, v živoíšnych olejoch (rybový

tuk) alebo v rastlinných olejoch jako olej olivový, makový at. Tuky
vyskytujú sa vo všetkých tekutinách udských (vyjmúc mo) a slúžia k vý-

robe tepla tým, že uhlík v nich obsadený spauje sa na uhliitú kyselinu.

Prílišnú (reservnú) zásobu tuku odkladá si telo v tak zvanom záložnom

tuku v prednej stene brušnej pod kožou, z ktorej telo, v dobách nedostato-

nej výživy môže si bra pre spálenie. To môžeme pozorova v chorobách;

chorý lovek, ktorý za dlhší as leží, schudne a síce preto, lebo neužije dos
potravín, ale namiesto toho potrebuje sa zásoba nahromadená (reservovaná)

pod kožou. Tuky a bielkoviny môžu sa na as zastupova.

VODA (DÔLEŽITOS VODY).
"Pri všetkých chorobách pamätajte na vodu."

(Kneipp.)

Voda je nevyhnutne potrebná k životu. Voda jako prírodný nápoj ne-

môže by žiadnym iným nápojom nahradená. Až na malé výnimky dakto-

rých zemín, obsahuje všetko na svete menšie alebo väšie procento vody a

najviacej vody obsahujú erstvé rastliny a živoíchy. lovek pozostáva zo

70 procentov vody a keby všetka voda z tela vyschla, obsahovalo by oby-

ajné udské telo vážiace 200 funtov sotva 80 funtov suchých látok.

Všetky bunky v udskom tele pozostávajú väšinou z vody a sú tiež
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väšinou vodou obklopené, to jest žijú v mediume vodnom. I koža je

väšinou asu po vrchu obtiahnutá tenunkou vrstvou vody. Voda je v tele

obsadená vo svojom obyajnom stave, teda tekutá a tiež je aj chemický

slúená vo všetkých tkanivách a látkach telesných.

Všetky tekutiny telesné pozostávajú väšinou z vody, ili potrebné látky

sú vo vode rozpustené a voda ich udržuje v náležitom roztoku. Všeliaké

plochy a povrchy ústroja v tele sú udržované pomocou vody, tak aby sa pri

pohybe nedrely jedna o druhú, ím by povstaly boastné a nepríjemné po-

city, o môže každý zkúsi, ke dlhšiu dobu dýcha ústami a v ústach a v

krku mu vyschne. Bez udržovania vlhkej rohovky, ani zraku by nebolo,

lebo rohovka na oku stala by sa nepriehadnou a zcvrklou.

Voda udržuje krv a šavy tela v tekutom stave a tieto roznášajú po

tele potrebnú potravu ku každej bunke, a zase od každej bunky odnášajú

zpotrebované látky ku vypudeniu z tela. Voda udržuje výmenu látok v

tele a preto je ku životu tela nevyhnutne potrebná.

Voda v krvi, v šave a v pote, rozvádza rovnaké tejlo po tele a pomocou
vyparovania na povrchu a vstrebávania zo žalúdka a riev udržuje teplotu

v pravidelnej rovnakej výške.

Ked* sa odníme živému organickému tvoru voda, musí prís o živo,

i je to rastlina alebo živoích. lovek vydrží bez jedla pár týždov, ale

bez vody sotva dakoko dní a už o dakoko hodín po odatiu vody je lo-

veku nepríjemne. Ke sa odníme loveku voda, alebo ke príde do toho

položenia že nemôže dosiahnu vody, nastávajú hne znané zmeny. Prvá

znatená zmena je, že všetky žazy prestanú vydáva svoje šavy; preto sa

stanú ústa, krk a nos suchými a nastane strašná žíze. z!alúdok a revá sa

rýchle smršujú, peene prestanú odvádza mo a telo rýchlo soschýna.

Telo stáva sa chudým, tvár obadúva a soschýna, a kosti všade zaínajú tvo-

ri uhly a hrany na tele. Najprv si krv vystrebe všetku dosažitenú vodu
v tele; potom ke následkom stáleho vyparovania z povrchu tela, ubýva

vody stále a ke je všetka voda z tela vystrebaná, nastanú zmeny v tkani-

nách a chemický slúená voda sa vstrebáva do krve. Telo rýchle chudne,

svaly prestávajú pracova, myse sa zatemní následkom ztratenia sa vody
z modzgu a nedostatonej výživy pre modzgové bunky, oskoro nastane

šialenos a konene zmeravenie a smr.
Smr hladom je zlá, ale smr žížnou je boastnejšia. Voda nielen že

udržuje telo a telesné tkaniny v pravidelnom napnutí, ako to vidíme u mla-

dých bujných rastlín, ktoré bujne tria do výšky a pyšne sa ukloujú do vô-

kola, ale udržuje prítomný stav tela. Ku príkladu, stálym pohybom, in-
nosou, spotrebujú sa isté orgány v tele, isté látky okysliia to jest shoria, aby

sa vyvinula potrebná energia, potrebné teplo. Voda v krvi a ztrávenine,

dodáva zase každej bunke, každému ústroju potrebnú potravu, aby sa okysli-

ené látky zase novými nahradily. Všetky tieto látky musia vo vode by
rozpustené, aby ich mohla krv prevzia a donies na pravé miesto. Okysli-

ené látky, ktoré povstaly innosou tela, musia sa z tela odstráni. Tieto

sú zase sobrané šavou a šavovými cievami prúdia pomaly do stredu tela,

kde sú so ztráveninou vlievané do avej podkukovej žily a do obliiek,

odkia konene bývajú tieto látky z tela o mo vylúené. Kto pije málo
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vody, alebo tekutín vôbec, nemôže ma pravidelnú zámenu látok v tele; ne-

môže ma pravidelné vyluovanie spotrebovaných látok z tela. Preto voda

je ten najlepší krvoistite a kto pije dos istej zdravej vody, ten potrebuje

málo umelých, tak zvaných "krvoistiteov". Co v týchto krvoistiteoch

obyajne najlepšie úinkuje je tá voda, ktorou sa zapíjajú. Ke sa má
dao vyisti, umy, ku tomu je treba dos vody, a preto ke sa má krv

udržova a s ou i telo isté, treba je toko vody, aby sa mohly všetky spo-

trebované látky rozpusti a tak z tela vymy. udia pijú obyajne primálo

vody a tekutín, hlavne udia ktorí nemusia tuho pracova telom. Preto sú

obyajne takí udia, ako obchodníci, ktorí sedia celý de pri knihách vo
svojej úradovni, alebo remeselníci, ktorí pri svojej práci sedia a táto je nie

namáhavá, stále dáko neduživí, lebo nepijú dos vody a nemajú dos pohy-

bu, aby sa v nich udržal dobrý obeh krve.

Ale sú aj takí udia, ktorí pijú príliš mnoho vody a i tu platí pravidlo,

že "všetkého moc škodí". Takí sú obyajne alebo silní pijaci opojných ná-

pojov, alebo robotníci, ktorí pracujú ažko a v horúosti, i je to von na

slnci, alebo pri peciach daktorej fabriky, alebo v horúcich miestnostiach.

Následkom vekej horúosti musia sa poti, aby sa udržala telesná teplota

dos nízko, ale následkom toho ztratia mnoho vody a aby ztratu nahradili,

musia mnoho pi. Takí udia oskoro ztratia chu k jedlu, dostanú pocit

plnosti v žalúdku, obliky sa im presilia a nastane bolenie v krížoch, cítia

sa vemi soslábli a trávenie u nich je vemi plané. Následkom
pitia mnoho vody, rozriedi sa žalúdoná šava a iné zažívacé šavy a tak

telo nedostane rozklad potravín v žalúdku, to jest potrava zapone sa kvasi
a hni a tým sa vyviujú jedovaté látky, ktoré spôsobujú dávenie, pálenie

záhy, dakedy hnaku a všeliaké iné neporiadky a nemoce.

Množstvo vody, ktoré lovek potrebuje denne, sa vemi mení da okol-

ností. Všeobecne sa myslí, že lovek denne potrebuje okolo sedem alebo

osem pintov vody dohromady. Ale toko jej nemá pi, lebo mnoho vody,

ktorú potrebuje, dostane už s jedlom, ako sú polievky, káva, aj, omáky,
ovocia, zeleniny, mlieko at. Všetka potrava obsahuje vemi mnoho vody.

Daktoré zeleniny obsahujú až 94 procentov vody, vodné dyne obsahujú

99 i pol procenta, mäso od 60 do 80 procentov, chlieb od 25 do 40 procentov,

a o považujeme za suchú ztravu, obsahuje 10 procentov vody. o jeme,

je nie celkom suché. Preto musí sa bra ohad aj na to, o sa jie, a i
mnoho vody sa dostane telu z jedla a len ostatok treba nahradi pitím. Da-

ktorí udia lejú do seba primnoho vody, viac než potrebujú. alej záleží

aj na tom, i má telo pokoj, alebo je v pohybe. V pokoji potrebuje sa menej

vody než v pohybe. Tiež treba ohad bra aj na roné poasie. V lete

lovek potrebuje o mnoho viac vody ako v zime následkom rýchleho vyparo-

vania. Ke je vzduch, v ktorom sa nachodíme horúci, potrebujeme viac

vody než ke je vlhký. Najmenej sa potrebuje pri chladnom a vlhkom
poasí. Práca a pohyb povzbudzujú potenie a preto je treba aj viac vody pi.

Voda vyluuje sa z tela púcami pri dýchaní; odparovaním a potením

sa tela, oblikami a stolicou.- Ako sme vyššie povedali, vyluovanie vody z

tela mení sa da okolností. Ani obliky nepracujú stále rovnako, ale pracujú

len tak ako to potreba vyžaduje. Obliky sú spravované ako iné útroby ner-
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vom sympatickým a tento pracuje automatický i tu, ako aj inde v tele, a preto

sú vemi citlivé na množstvo vody do žalúdka prijímanej. Ke sa prijíma

vemi mnoho vody, ako ku príkladu pri žízni, následkom jedenia slaných jedál

povstalej, alebo následkom pitia mnoho liehovín, nas'ane hne ziýchlená

innost obliiek, a viac mou badej farby a ahkej váhy je vyluované. 1 ým
sa zase docieli rovnováha. Obliky a koža pracujú akosi súinne a pomáhajú

si navzájom pri všeliakých okolnostiach. Ke sa udá ku príkladu zapálenie

obliiek a ke tieto nemôžu správne pracova, dá sa tento nedostatok na-

hradi povzbudzovaním potenia, a kým sa dá zapálenie zastavi, udrží in-

nos kože telo v pravidelnom stave. Ke nastane zima a koža je suchá, pre-

stane potenie, ale vtedy pracujú obliky rýchlejšie a odvádzajú viac mou.
Ke nastane teplo a telo sa potí, pracujú pomalšie a odvádzajú menej mou.
Priemerne sa poíta, že 28 procentov vody vyparuje koža; 22 procentov sa

vyparuje púcami a 50 procentov odchádza oblikami.

SOU.

Soli vyskytujú sa skoro vo všetkých potravinách rozpustené alebo pevné

(v kosti). Apráve soli nemajú tak veký úel, ako bielok, škrob a tuky, ale

k udržiavaniu zdravia v tkaninách sú potrebné. Hlavnou soou je so kuchyn-

ská (Sodium Chloride-Chlorid Sodnatý) prichádzajúca do tela v pokrme mä-

sitom a vychodí z tela moom a potom. alšie soli sú chlorid draselnatý,

uhlinatý, kostinatý a železo, ktoré prichádza do tela ztravou rastlinnou a

živoíšnou.

Z toho vidíme, že bielkoviny, uhlohydráty a tuky prostredkujú stavbu

a udržovanie udského telai pomocou vody a soli. Preto k potravinám mô-

žene poíta len také jedlá a nápoje, ktoré obsahujú (krém pomáhajúcich

látok — vody a soli) jednu z týchto troch látok výživných vo väšom množ-

stve a všetky ostatné látky, ktoré jeme alebo pijeme ako piepor, horica

(mustard), káva, aj, víno, pivo, pálenka a iné, nie sú potraviny, ale len

požívatiny.

Potraviny delíme na rastlinné a živoíšne (zvieracie). Sú udia tak zva-

ní vegetariáni, ktorí hovoria, že lovek nemá požíva mäsitého pokrmu,

lebo že to robí ho ukrutným, surovým a bojachtivým, a že pokrm rastlinný

vraj úplne postaí loveku, ba že sú takí udia zdravší, ktorí mäso nejedia.

V prírode vidíme, že dravci, to jest zvery živiace sa mäsom, sú silnejšie,

divokejšie a smelšie, než zvery, ktoré sa kmia len rastlinným pokrmom. Naj-

lepšia cesta je cesta prostredná; ponevá príroda poskytuje nám rastlinný i

mäsitý pokrm, zaiste iní to preto, aby sme ich užívali a nie preto, ab> sme
ich nechali zhni. Najsprávnejšia ztrava ja miešaná.

KOKO, KEDY A O MÁME JES?

2e koko máme jes to závisí od mnohých okolností. Hlavné pravidlo

je to, aby lovek len toko jedol, koko jeho žalúdok postaí ztrávi. Paž-

ravec preplní si niekedy žalúdok, apráve dobre vie vopred, že sa tým
prehreší proti zákonom prírody, uškodí si na sddraví a pokuta ho neminie.

Jeden lovek potrebuje viac pokrmu, iný menej; to závisí od sústavy, po-

vahy, veku, rodu a iných okolností patrinej osoby. Deti majú jes menei
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lale astejšie, ponevá ony rastú a rýchlejšie trávia pokrm. ažko pracujúci

lovek potrebuje viac jedla, než ten, ktorý málo alebo ni nerobí. Jako
hlad, tak aj presýtenie škodí. Podnebie a povetrnos majú veký vplyv

na to, o a koko má lovek jes. Co my v našom kraji požívame, to by
sa nehodilo pre udí adových krajín. Kde je veká zima, teim jedia udia
mnoho mäsa a masti (tuku). My vieme i po sebe, že v zime máme lepšiu

chu k jedlu, najmä k tlstým mäsom, než v lete, kedy len obilný pokrm,

zeleniny, ovocie at. dobre chutnajú a síce preto, lebo mas dáva teplotu

telu, nuž v lete necítime sa dobre ke nám je priteplo. V zime aj telo po-

trebuje viac obživy, aby mohlo snies zimu; naproti tomu, udia žijúci v
teplých krajoch uspokoja sa s malou dávkou pokrmu a mäsitý pokrm vemi
neúbia, tým menej tuný, ktorý sa im rýchle soškliví. Požívajú teda rast-

linný pokrm, ktorý ich chladí.

KEDY MÁME JES?
Poriadok v jedení má veký vliv na loveka, na telo i na ducha.. Má-

me hlad i smäd; té nám dávajú na vedomie, že máme jes alebo pi; ale tieto

pocity sú u rôznych udí rozmanité vyvinuté ako to vidíme, jestli porovnáme
loveka darebáka; ktorý ni nerobí s lovekom ažko pracujúcim. Chu k
jedlu závisí od celého tela a je znakom hladu; hladný lovek má jes; lovek
má jes, ked* je žalúdok vyprázdnený, na to upamätá nás hlad. Unavený
lovek nech si trochu odpoinie až tak nech jie a ke je vemi hladný, nech

razom privea nejie. Posledné jedlo máme poži asi 3 hodiny pred spaním.

Preplnený žalúdok odháa spánok. Laný by tiež nemal nikto ís spa; kto

dlho do noci robí a ni nejie, ten sotva bude dobre spa. Je teda pre

takého dobre uži nieo pred spaním, ku príkladu pohár vareného mlieka

alebo nieo ahkého. 2e o máme jes to závisí od rôznych okolností a

tiež aj od — kapsy. Uenci da bádania priemernú mieru výživných látok

ustálili, že p|:iemerne denne 70 grammov tuku, dvaráz 70 grammov to jest

140 grammov bielkoviny a pä ráz 70 grammov to jest 350 grammov
škrobu (uhlohydrátov) je potrebné a dostatoné, aby mierne pracujúci lovek
mohol zadrža telesnú rovnováhu. Ovšem tieto tri výživné látky môžu sa

— jako sme už spomenuli— v istej miere za nejaký as vzájomne zastupova,

iná by svedomitá gazdina zomrela od starosti, keby musela každému dieau
správne, de pri du na grammy váži tuk, bielok a Škrob. Avšak, jesli nie-

ktorá z tých troch látok za dlhší as v potravinách chybuje, lovek musí

onemocne.

O MAJÚ JES TLSTÍ AO CHUDÍ?

Na vyššie opísaných troch látkach zakladá sa lieenie tlstých a chudých.

Kto nechce by tlstý, nech nepožíva žiadnych jedál, ktoré obsahujú škrob,

cukor a mas; nech jie na to miesto ovocie, pomarane, kyslé jablká, hrozno,

broskyne, dyne at. Orechy, mandle, banány, datle, figy at. sú zakázané.

Tlstí udia môžu jes zeleniny, vyjmúc suchej fazule, šošovice, ryže, jemea
a ovsa.

Co sa zakazuje tlstým, to sa odporúa chudým udom. Chudí udia
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OBRAZ 167. Pažravec.

majú jies (krém potrebných potravín) mnoho tuku a bielkovín a zadrža
nasledujúce pravidlá:

1 ) Pravidelné pohyby tela prácou, chodom a telocvikom

2) Mierna ale dostatoná výživa

3) Obmedzovanie v nápojoch, menovite v nápojoch alkoholických pri

jedení

4) Pravidelné kúpanie.

OBSAHY RÔZNYCH POTRAVÍN V CIFRÁCH.

Da lepšieho porozumenia udávame tabuky XVI a XVII skoro každo-
denne požívaných pokrmov. Usporiadanie týchto íslic zakladá sa na che-

mických analizách.

Vyrátano je, že jedon funt hovädziny zúžitkovaný dá lovekovi 450 ka-

lórii vnútorného tepla; krém toho zaobstará tkanivá bielkovinou, vodou,

tukom a minerálnymi látkami. Na tabukách je vyrátano, koko kalórií dáva
každý funt spomenutých pokrmov a jaké procento tvorí ich chemické složenie.

Kalórie sú mentka tepla podobne, jako je yard, alebo meter merítkom
džky. Kalória je také množstvo tepla, jaké je potrebné jedného kilogramma
vody a jedného stupa poda Celsia. Kalórie ustanovili Francúzi, preto

všetky miery podané sú v metrickom systéme. (Francúzi a s nimi celá

Európa civilizovaná delia termometer (teplomer) na sto astí — od mrznutia

do vrenia.)
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XVI. TABUKA, živoíšne POTRAVINY.
Složenie rôznych potravín pokazujúc procento vody, bielkoviny, tuku (masti) uhlohydratov (Škro-

bu) a cukru, minerálov a kalórií.

POTRAVINY
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OBILIE.

Obilie ako pšenica, žito, jame (jarec), ovos a kukurica poskytujú

najzáživnejšie látky pre loveka. Aby lovek mohol výživné látky z obilia

využitkova, musí zrno rôznymi spôsobami spracova -— zomle. Z mú-
nych potravín najväší význam má chlieb. Chlieb je hlavným, každodeným
pokrmom (vzdelaných národov, ale musí by dobre vykysnutý a vypeený.
Samý suchý chlieb jes nie je dobre, lebo deti dostávajú hlísty a starší zácpu.

erstvý chlieb nie je taký zdravý, ako starší chlieb. Mnohí udia odrezujú

kôru chleba a len stredok jedia aby si vraj "žalúdok nepokazili." To je

vemi veký omyl; práve kôra (skurka) chleba je najzáživnejšou látkou

lebo škrobovina v nej obsažená je už z asti prerobená na cukor.

STRUKOVINY.

Šošovica, fazua, hrach, at. majú viac záživných látok, než obilie,

ale sú ažšie ztravitené. Strukoviny majú sa vždy da na ohe v studenej

vode, ale pri alšom prilievaní vody má sa prilieva horúca voda a nie

zimná. Do vody, v ktorej ku príkladu varí sa hrach, máme doda trochu

dvojuhliitanu sodnatého (Sóda Bicarbonate, predáva sa v obchodoch ako

sóda), menovite, jestli varíme strukoviny v tvrdej vode.

ZEMIAKY.

Zemiaky sú dôležitou avšak vemi preceovanou potravinou. Asi jedna

piata as ich váhy je škrob a ostatné asti sú takmer samá voda. Zemiaky

samé boly by špatnou potravou a v skutku bolo by treba asi 1 funtov

denne, aby dospelý lovek dosiahnul potrebné množstvo všetkých živných

látok. Zemiaky ako potraviny musíme masti, soli a jes ich s mliekom,

mäsom at. to jest, musíme k ním prida také látky, jakých v nich nieto a

ktoré sú telu nevyhnutelne potrebné. Najlepší spôsob prípravy zemiakov

je ten, jestli ich varíme v lupe, lebo škrabané zemiaky uvarené, ztratia as
bielkovín a soli.

OVOCIE A ZELENIA.

"Ovocie je najdokonalejší dar Stvoritera a

šavy z neho nápoj božský."

Zrelé ovocie a erstvá zelenina, apráve nedávajú mnoho posily telu,

sú všeobecné prostriedky k udržaniu zdravia, lebo úinkujú na blany žalúdka,

povzbudzujú lepšie vymiešovanie pokrmu a preto dobre je dáva ovocie k

mäsu. Akonáhle telo prijalo istú zásobu potravín, hne zane ich rozpra-

cúva pre svoje úely. Aby sa to mohlo sta, má sa lovek stara o dobré

trovenie a to závisí od samého loveka. Ku príkladu veký rozdiel je pre

trovenie medzi tým, i jeme chlieb suchý alebo pomastený maslom alebo

ovocím. Ovocná šava úinkuje na zažívanie a na zdravotný stav tela,

lebo pomáha prentieova pokrmy v žalúdku, povzbudzuje k dobrému roz-

miešovaniu bez oho sa ni riadne neztrávi a tu pomáha ovocná kyselina i

v erstvom ovocí nachádzajúci sa "ferment" (kvas) k rozpusteniu bielkovín

alebo rozmanitých rastlinných astí. Z tej príiny je celkom prirodzené
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dáva ovocie k mäsu. Nie je to pochúkou, ale nieo o žalúdok žiada.

Okrem toho cukor, ktorý sa nachádza v ovocí, je vemi zdravý. Ovocie

povzbudzuje výborne innos riev, pomáhajúc vymiešova šavu revnú
a povzbudzujúc pohyby riev. Preto treba jes hodne ovocia. Dajte ovo-

cie ráno, v obed i na veer, — zralé, dobré umyté alebo tenuko olúpené

(tiež aj zavárané) ovocie. Úbohí, ktorí nemôžu mnoho peazí na ovocie

vyda, nech jedávajú ovocné, vodou rozriedené šavy bez cukru. Ale treba

pozor dáva, aby šava bola ovocná a nie padelaná (falšovaná). Pôžitok

akéhokovek ovocia, premáha ažkos, tíši a liei nemoce. Pred líhaním

do lôžka jedno jablko alebo iné ovocie dopomáhajú k lepšiemu spánku. Ovo-
cie je najlepším liekom proti neriadnej stolici. Hrozno istí krv; breskya
liei zkazený žalúdok; šava z rajského jabka (tomatoe) úinkuje na ad-
vienky; šava melónová odháa horúku a pomáha pri advienkových ne-

mociach.

Varené slivky majú sa jes proti zácpe a škrofam; šava citrónová do

kávy nakvapkaná tíši bô hlavy; celer silí nervy; špinát a pampeliška úin-

kuje na adviny a robí krv; biela a žltá repa povzbudzuje chu; šalát roz-

púša moovú kyselinu pri rheumatismuse (hostcu) ; olivy pôsobia mierny

obeh krve a olej je výborným liekom pri zapálení slepej "kišky" (appendi-

citis)

.

Jablko je najlepším ovocím medzi všetkými ovociami, lebo obsahuje

viac fosforovej kyseliny než iné. Zedené jablko pred spaním úinkuje na

nervy, povzbudzuje innos advienok, disinfektuje zápach úst, podporuje

vymiešovací výkon advín a preto každý trpiaci na nejaké poruchy vnútorné,

nech zjie pred spaním jedno alebo viac jabk. Ziadon pokrm nedá tak is-

tej krve, ako ovocie. Ovocie dáva udstvu zdravie i vzrast.

BANÁN.
Banán je nie len pokrmom, ale i vemi dobrým, prírodným liekom a

poda professora Nordena, dobré výsledky donáša pri cukrovej nemoci. V
revách využitkuje sa výtene. Professor Hindhede odporuuje užíva mno-

ho banánov proti lámke, kameu, piesku, proti zapáleniam a nemociam ad-
vín. Na miesto mlieka užíva banány a ni iné. Po užívaní banánov za 4

dni, dá sa pozna úava. Deti trpiace na hlísty a nemoce parasitami zaprí-

inené v revách, oistia sa ich, jestli zjedia jeden banán ráno a jeden pred

spaním. Professor Menik z Parížu hovorí, že banán je najzdravším, naj-

sýtejším ovocím medzi inými a menuje banán kráom ovocia.

HUBY.
Huby obsahujú bielkovinu a škrob a preto ako potraviny sú cennejšie

než ovocie alebo zeleniny. Ponevá mnohé z našich domácich húb sú jedo-

vaté a nebezipené, máme sbiera len také huby, o ktorých vieme, že sú

dobré. Známky jedovatosti húb sú: živá, pestrá barva, mazavý, lepkastý

povrch, zernenie striebornej lyžky, ktorá sa varí s nimi at. Ale tie znám-

ky nie sú celkom spoahlivé. (Vi knihu húb).

A teraz pohovoríme o živoíšnych pokrmoch, z ktorých predné miesto

zaujímajú mäso, mlieko a vajcia.
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MÄSO.

Mäso, jako ho kupujeme od mäsiara (buera) obsahuje 15—20 pro-

centov bielkoviny, 15—25 procentov tuku, 50—60 procentov vody (a bohu-

žia dos kostí), asi 2—3 procenta soli a iných látok. Cím je mäso šavna-

tejšie a mäkšie, tým je živnejšie a zažívatelnejšie. Záživnos mäsa záleží

od veku, od ronej doby, rasy, spôsobu výživy zvieratá at. Tak ku

príkladu mäso mladého teata je šavnatej šie a záživnej šie, než mäso starej

kravy; zajac je v zime o mnoho chutnejší než v lete; vykrmená hus chutná

iná než starý gunár at. Viedlo by to aleko, keby sme chceli opísa

dobré a zlé vlastnosti jednotlivých druhov mäsa a preto v krátkosti podot-

kneme, že ím je mäso be^lšie, tým je záživnej šie a ím je mladšie, tým je

chutnejšie a živnejšie. Ale zviera ktoré má by zabité, musí dosiahnu

istého veku, lebo celkom mladé mäso obsahuje primnoho vody a nie je

vemi chutné. ím lepšie je zviera živeno, *tým viac tuku vyvíja sa medzi

svalovými vláknami a tým šavnatej šie je mäso. Hovädzina, jahaina a

baranina sú najzáživnej šie mäsa. Svifiského mäso (bravovina) nie je ani

zdravé ani zíáživné pomerne k hovädzine a najmä v lete by sa mali udia
chráni požívania sviského mäsa. Divoina je výborným pokrmom. Mla-

dá, domáca drúbež poskytuje ahký chutný, ahko ztravitený pokrm. Husy
a kaky sú ažko ztravitelné menovite ke sú staré. Kury sú vždy dobré.

Mäso pripravuje sa rôznymi spôsobami. Pohovoríme o varení mäsa.

Mnohé gazdinky vemi sa mýlia, ke mäso dávajú na ohe v studenej vode,

a potom hovoria, že mäso je ni "nie várt". Jestli chceme ma dobrú po-

lievku, máme da mäso na ohe v studenej vode a naopak: jestli chceme
ma dobrý kúsok mäsa, vtedy dáme mäso na ohe do vriacej vody; vtedy

polievka bude slabá ale mäso dobré. Peené mäso je najchutnejšie, naj-

šavnatejšie a najzáživnejšie.

Údené mäso, šunky, slanina, ryby, klbásy atd.' sú i záživným i chutným,

zdravým pokrmom, ale tu musíme podotknú, že v terajšej "osvietenej do-

be" naši páni mäsiari namiesto pomalého údenia, natierajú mäso dreveným
octom a kreosotom a mnoho ráz také mäso ani "nevidí" dym. Tak isto

môžeme hovori i o klbásach; tí samí mäsiari užívajú do klbás rôzne odpad-

ky jakéhokovek mäsa, ktoré by iná preda nemohli. Ale najažším hrie-

chom mäsiarov je to, že klbásy at. sú slabo údené a málo varené, a

následkom toho vyvíjajú sa v nich najmä v lete, hnilobné jedy, ktoré môžu
zapríini otrávenie systému a — smr.

Pri mäsoch spomneme ešte ryby, raky, ustrice at. ktoré tiež dávajú

nám výborný pokrm. Na brehoch morských žijú tisícerí, ktorí od prvého

do posledného da svojho života živia sa jedine chlebom a rybami.

MLIEKO.

Mlieko je jeden z najlepších pokrmov pre udí dospelých i pre deti,

pre zdravých i pre chorých. Mlieko obsahuje všetky potrebné látky, ktoré

telo potrebuje, o môžeme už i z toho vide, že z mlieka robí sa smotana,

zo smotany maslo a cmar, zo sbieraného mlieka tvaroh a krém tých látok

nachádzame v mlieku aj cukor, soli a železo.
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Lež mlieko nie každému osoží; jeden dostáva behaku, druhý zácpu,

tretí nevolnos a ažkos v žalúdku. Preto udia trpiaci na žalúdkové

choroby, katary at. nech nepožívajú mlieko. Mlieko má sa jes a nie pi,

to jest, nemá sa lia do seba ako voda, ale má sa smieša so slinami, o
môžeme ahko uini, ke ku príkladu kúsok chleba žujeme a mlieko po-

maly zapíjame. Jako všade, tak i v mlieku žije ohromné množstvo baktérií,

následkom ktorých mnohé infekné (chytavé) choroby môžo by vyvolané,

ako ku príkladu suchotiny, týfus, cholera a iné. Mlieko pred užívaním má
sa prevari zvlášte jestli sme neistí, od jakej kravy je mlieko. Pre deti má
sa mlieko vždy prevari, lebo zažívacie ústroje u detí neodolajú útokom
baktérií tak, jako zažívacie ústroje dospelých udí.

MASLO A SYR.

Maslo je vemi dobre chutnajúci, z mlieka vyrobený tuk. Maslo je

záživné ale ažko ztravitené, lebo v žalúdku sa len rozpustí a až revách,
pomocou žle, prichodí ku ztráveniu. Maslo pozostáva asi z 85 procentov

tuku, 1 O procentov vody a nepatrného procenta mlieneho cukru, sirky a soli.

Syr je tiež príjemnou potravinou, vyrábanou z mlieka a obsahuje hojne

bielkovitých látok. Syr je zdravým pokrmom a nemôžeme si predstavi

nieo živnejšieho, než chlieb, dobre namastený maslom a syrom. V troch

vrstvách tohoto pokrmu (chlieb, maslo a syr) sú obsažené všetky tri látky

živné (bielok, tuk a škrob), ktoré lovek ku svojej výžive potrebuje.

TVAROH.

Ako sme už v iných lánkoch spomenuli, potrava buduje telo, udržuje

ho správne, dáva mu silu ku pohybu i k práci a udržuje ho v teplote. To
všetko sa robí pomocou výživných látok potravín. I o tom sme už hovorili,

že výživné, telo-budujúce látky majú v sebe bielkoviny, uhlohydráty (škrob)

a tuky; že bielkoviny budujú tkanivo, svaly, a že mnoho bielkovín nachádza

sa v mase, vo vajciach atd*. Avšak nje je všeobecne známo, že i tvaroh

je takým budovateom svalov, ako mäso a vajcia. Tvaroh obsahuje viac

bielkovín, než iné drahšie potravy, 97 procenta proteinu alebo bielkovín

tvarohu sú ztravitelné zjrovna tak, ako v mase a vajciach a trovenie stavá

sa o mnoho v kratšom ase a s menšou námahou, než pri mase. Tvaroh je

vemi chutný a zlo zdravotného ohadu pred,í všetky ostatné bielkoviny

pre väšinu udí. Takí udia, ktorých žalúdky sú slabé, najdú v tvarohu

zdroj bielkovín. Tvaroh nehnije v revách tak, ako mäso a z tej príiny

odporuuje sa v horúcom ase. U niektorých udí tvaroh pôsobí zácpu;

takí rnajú sa ho striha. Žiadna svaly budujúca potravina nemôže sa rovna
tvarohu v bielkovine a v krátkosti asu potrebného ku troveniu tak pre pra-

cujúceho loveka, ako aj pre nemocného. Tvaroh, najlepšej jakosti sa

pripravuje zahrievaním kyslého mlieka a precedením v plátenom miešku

na chladnom mieste.

CMAR.
Cmar je nielen výborným, osviežujúcim, chutným pokrmom, ale i do-

brým, lieivým liekom. Odporúa sa skoro proti všetkým chorobám žalúdka.
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riev a mechúra, proti zácpe, neztrávnosti, nezáživnosti krivici, málokrev-

nosti at. Cmar je tiež dokonalým prostriedkom na obielenie kože.

VAJCIA.

Vo vajciach nachádzajú sa tak reeno všetky tie látky, z akých složená

je krv i telo udské. Bielok z vajca síostáva skoro výhradne z vody a z biel-

kovitých látok vo vode rozpustených. Žltok obsahuje mimo bielkoviny

cukor, vodu, tuk a preto vajce je hodným pokrmom loveka. Uenci hovoria,

že vajce, ktoré sa asi tri minúty varí, je najztravitelnejšie. Tekúci bielok z

vajcia ztrávi sa najskorej, (asi za hodinu alebo dve) a varený bielok potre-

buje od 4 do 5 hodín aby bol ztrávený. Preto je bielok tekúci dobrým

pokrmom pre nemocných a jestli ho smiešame s cukrom je aj výbornej chuti.

Tvrdé vajcia sú ažko ztravitelné, a udia trpiaci na nemoce žalúdka nech

tvrdé vajcia nejedia.

KORENINY.

Apráve koreniny nemajú v sebe živných látok, ale preto sú nevyhnu-

tene potrebné. Bez korenín zhnusil by sa nám každý pokrm. Koreniny

dráždia nervy chuti a uchu, napomáhajú chu k jedlu, vyvolávajú v nás

pocit chutného jedla a inia nám jedlo i pitie nieím príjemným. Medzi

koreninami má veký význam kuchynská so (o ktorej sme sa už zmienili

na poiatku tejto kapitoly), už aj preto, ponevá telo udské neustále vylu-

uje so moom a potom, a so ju vynahradzuje. Mierne solenie jedál do-

dáva príjemnú chu a zárove napomáha vymiešovanie šav zažívacích a

podporuje spracovanie tukov a bielkovín. Prílišné zaživanie soli vyvoláva

silnú žíze a z toho môže povsta nepríjemný, choroblivý stav známy pod
menom škorbut, alebo kurdej, ktorý pozorujeme asto u námorníkov, žijúcich

za dlhší as na solenom mase.

Ku koreninám prináležia ocot, horica (mustard), piepor, škorica, ci-

bua, citrón, bobkový list, cesnak a iné.

CUKOR.

Cukor požívaný v malom množstve napomáha vymiešovanie slín a

takým spôsobom zväšuje chu k jedlu, podporuje zaživanie a dráždi ku

tvorbe tepla a sily v tele svojim rýchlym spálením. Jestli zažijeme mnoho
cukru, to spôsobuje kyslos v žalúdku a v ústach a aj hnilobu zubov; preto

nemáme dáva deom mnoho cukru, ako sa to de pri dni stáva.

POŽfVATINY.
Požívatiny nepotrebujú sa ako prídavok ku potravinám, ale užívajú

sa samostatne a vo väších dávkach. Hlavné požívatiny sú alkoholické ná-

poje alebo liehoviny.

LIEH (ALKOHOL).

Lieh, a všetky nápoje obsahujúce lieh, sú liekom, lež udia ho zneuží-

vajú svojou nemiernosou a privádzajú svoje telo i svoju dušu do záhuby.
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Najznamenitej šie nápoje liehové sú pivo, víno a pálenka. Liehoviny majú
rýchly úinok na obeh krve a na prácu srdca, teda pri mdlobách, môže si

vypi lovek pohár dobrého nápoja. Pri zapáleniach púc, ke srdce pre-

stáva pracova, liehoviny sú dobrým siliteom. Lieh je dobrým liekom

proti boastiam, ako proti boastam žalúdka a riev, kolike, at. Ale kto

mnoho liehovín užíva, ten pácha tak reeno samovraždu. (Vi pijatiku).

KÁVA, AJ A KAKAO.

Všetky tieto tri nápoje náležia ku požívatinám a obsahujú alkoloidy,

coffein, thein a theobromin.

Káva je semenom kávovníka (Coffe Arabica) a obsahuje 12 procentov

bielkoviny, 15 procentov tuku, asi 10 procentov éterických olejov, soli,

cukru a asi pol druha procenta coffeinu. Káva je aromatický, dobré chut-

najúci nápoj, dráždi nervové ústroje, oživuje kleslé sily telesné i duševné

práve tak, ako alkohol, ale bez omamujúcich, umtvujúcich následkov. Silná

káva vo väšom množstve môže zapríini veké klopanie srdca, závrat at.
a preto udia, ktorí sa rýchle rozdráždia alebo trpia na srdené vady, mali

by sa vzda požívania kávy, alebo aby aspo požívali slabé kávy, mliekom

dobre rozriedené.

AJ.

Caj pili v Cíne už pred tisíc rokmi. Do obchodu prichádza ako ierny

a zelený aj. Pozostáva zo sušených listov ajovníka (Thea Chinensis) a

rýchly nálev aju s vriacou vodou dáva nám úbovonný nápoj. Ako káva

tak aj aj úinkuje na nervovú sústavu, a nerVo-slabí mali by sa od požívania

aju zadrža.

KAKAO.

Kakao vyrába sa zo semena kaikaovníku (Theobroma Cacao) a pri-

chádza k nám zo Strednej Ameriky a zo Západnej Indie. Semeno obsahuje

mnoho tuku (kakaové maslo).

okoláda je ni iného, ako miešanina pozostávajúca z kakaového práš-

ku, škrobu, a z rôznych korenín. Ponevá obsahuje mnoho tuku, bielkovín

a škrobu, má viac potravných látok, ako kakao.

TABAK.

Tabak tiež náleží ku požívatinám a síce ku požívatinám narkotickým.

Tabak vyrábajú z listov tabakovej rastliny (Nicotiana Tabacum) a dnes

milliony a milliony ton vykúri, žuje alebo šnupé sa tabaku rone. Kúrenie i

žuvanie dohánu je zdraviu škodlivý a keše vyprázdujúci zvyk. Dobré
strany užívania tabaku sú tieto: Mierne kúrenie povzbudzuje nervovú sú-

stavu, tvorí pocit spokojnosti a úinkuje i na modzog. Po jedení sná
napomáha trochu i trovenie. Kúrenie kráti chvíu, odháa starosti, plodí

myšlienky a uspokojuje loveka. Ale dohán obsahuje vemi silný jed tak

zvaný NIKOTÍN. Je to vemi silná otrava, a apráve nedostáva sa z nej
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mnoho do udského tela má ona predsa úinok na žalúdok, na nervy a iné

ústroje. Nemierne kúrenie pôsobí strnulos, oslabenie modzgu, nervosnos,

žalúdkové choroby, neduhy srdca, peene a advienok. Náhle lovek cíti,,

že dostáva závrat, mdlobu, ošklivos a nepokoj, má hne presta kúri.

Kúrenie škodí aj oiam. Na plodivé ústroje má tiež kúrenie zlý úinok;
nií pohlavnú silu at. Každému kúrenie jednako neškodí, ale nemierne

kúrenie škodí každému, a preto treba sa ho zdržova.

Ja viem, že mnohí budú aj naalej kúri, ale radu za to môže ka^dý-

prija. Najhorší úinok má fajenie na mladých, nedospelých udí, lebo

hatí ako telesný tak i duševný vývin. lovek nech nekúri pred raajkami,

(pred fruštikom) ani ke je laný. Pred jedením asi za hodinu treba sa.

zdržova fajenia. Netreba kúri pri tanci, alebo ke idete hore vrchom,

alebo pri ažkej práci. Nevdychujte dym do púc, ani cez nos nepúšaj-

te. Cigaru odho te náhle ste z nej štyri pätiny vykúrili. Pred líhaním

veer vymývajte si ústa vodou, do ktorej dajte trochu soli. (Znal som.

udí, ktorí zomreli následkom otrávenia nikotínom).

ZAMESTNANIE.

Štatistika dokazuje, že zamestnanie má veký vplyv na zdravie, že von-

kajšie zamestnanie je najzdravšie a že farmári najdlhšie žijú. Za farmármi

nasledujú kazi, advokáti, lekári, uitelia, hudobníci, stavitelia, obchodníci,,

bankári, mäsiari, a remeselníci. Vemi ažko pracujúci lovek vydrží pri

svojej robote priemerne asi 15 do 25 rokov. Duševne (modzgom) pracu-

júci udia žijú dlhšie, než ažko pracujúci robotníci asi preto, lebo ažká
práca vyerpá sily robotníka, ktorý nemá dostatoného odpoinku, opatery,

a asto ani náležitého pokrmu. Krém toho, robotník vystavený je zmene
poasia, vlhkosti, zime a zlému povetriu. ažko pracujúci lovek oslabuje

celú svoju sústavu, ústroje nestaia vynahradzova zpotrebovzmú silu a klesá

predasne.

Robotník pacujúci pri ohni vo vekej horúosti, kde povetrie býva nie

len horúce, ale i zkazené, trpí obyajne na sreizenie krve, bolenie hlavy,

závrat, rheumatismus a zapálenie modzgu. Tým sa radí odpoinok medzi
prácou, asté kúpanie, a ako nápoj, chladný slabý aj.

Robotníci a remeselníci, ktorí sú nútení stá cez celý de pri svojej

práci a následkom toho krv ich má ažký obeh, trpia zväša na trasenie

svalov, boasti vo svaloch, rozšírenie žil, opuchnutie nôh a iné. Takí mali

by sede a leža kedy im len možno, moi nohy a natiera údy olivovým

alebo eukaliptusovým (blahoviestníkovým) olejom.

Remeselníci, robotníci a ženy ktorí nútení sú mnoho sede, nemajú
nados istého povetria, ani pohybu telesného a preto ich krv nie je preiso-
vaná dôkladne. Následkom toho trpia na zácpu, žalúdkové neduhy, dyspep-

siu, zlatú žilu, nervosnos a ženy na neporiadky mesaného istenia, bielotok.

at.
Najväším nepriateom robotníka je zlé povetrie a prach. Kamenári,

mlynári, pekári at. dýchajú do seba prach, následkom oho trpia na

zádych, púcne nemoce at. Haviarske práce sú vemi škodlivé zvlášte

v olovených majnách. Baníci v majnách na živé striebra sú za pár rokov
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celkom zfliiení, lebo živé striebro napáda ich kosti, a v k,rátkom ase
robí ich kalikami tak, že sú žiadnej práce neschopní.

Žiaden lovek nemá takej silnej sústavy, aby mohol dlho vydrža vo

vemi ažkej a nezdravej práci. Robotníci, ktorí sú nútení také nezdravé

zamestnanie prija, po ase mali by sa ohliada o inú prácu, a ich miesta

mali by zauja iní. A zase takí, ktorí cez celý de pri svojej práci sedia,

nech sa každý de aspo poprechádzajú. Postavenie robotníka s pokrokom
priemyslu je s da na de škodlivejšie pre jeho zdravie a tisícerí ztratia

zdravie v práci.

ISTOTA.
"istota — pol života."

Pod istotou rozumie sa nie len istota tela, ale istota všetkého o
vplýva na život loveka ako šaty, byt, povetrie, spolonos a iné. istota

dáva nám pocit vonosti; po oistení cíti sa lovek ahším, akoby znovu

zrodeným. istých udí máme radšej, než špinavých a ponevá i ten naj-

chudobnejší môže by istým, preto špinavý lovek je zatratenia hodný.

istota je potrebná k zdraviu. Neisté zuby robia i ústa neistými, násled-

kom oho ústa a nos sú zašpinavené a robia dobrú pôdu baktériám, ktoré

sa usadia na asnách, medzi zubami, na jazykových bradaviciach at.
Neistá koža zapríiní kožné nemoce. Ženské mávajú mnoho špiny pod

vlasmi apráve sú i mužskí, ktorým sa nechce umy hlavu. Mnohé choroby

pochádzajú z neistoty a preto nešetrite ani vody, ani mydla a prevzliekajte

sa do istého prádla. Zvlášte pohlavné údy nemajú by zanedbávané; tým

si udia (mužskí i ženské) nie len zdravie kazia, ale aj zlý zápach prezradzuje

ich špinavos. Od neistoty pohlavných iastok dostávajú mužskí pohlavné

nemoce a u ženských je to ešte horšie, tieto dostávajú svrbenie, vyrážky a

vredy, ktoré sS vemi ažko hoj a. Držte teda kožu v istote a umývajte si

pohlavné asti každý de tak, ako svoju tvár a pamätajte, že šaty, zvlášte

spodné, majú by isté. lovek by mal, aspo dva razy do týžda oblie-

ka isté prádlo. Pred spaním vyz^vlete košeu a zaveste ju aby sa preve-

trilä a oblete inú, istú, suchú košeu. isté šaty, j ako pokrm, potrebné

sú k zdraviu.

SPÁNOK.
"Spánok dodáva loveku nové sily — v

om obnovuje sa lovek."

Spánok oberstvuje a posiluje loveka. Zdravý lovek potrebuje

spánok a nemocný ešte viac. Niekedy, blahodarný vplyv spánku odženie

nemoc. Stáva sa, že lovek cíti sa chorým, a ke si za de pospí, nemoc
sa odvráti a on vstane zdravý. Spánok je zdravie; poas spánku životné

sily zotavujú sa, sústava si odpoíva a sbiera nové sily k budúcemu du.
Deti majú spa 10— 12 hodín a dpspelí od 7 do 8 hodín. Bez jedenia

vyžije lovek dlhšie než bez spánku. Spáva treba v noci, lebo noc je

as odpoinku. Ke lovek nemôže spa, to je znakom, že je chorý. Kto

nemôže spa, nech neužíva liek,y, lebo tým si len škodí, ale nech odstráni

príinu nespavosti. Viac uom spolu spáva je nie dobre a deom škodí

na zdraví, ke spávajú so staršími umi.
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POSTE.
"Jak si posteleš tak píš."

Nie len poste, ale každý kúsok nech je na nej istý. Poste nech je nie

vemi mäkká. Periny najlepšie vyhodi z postele, len pod hlavou necha
malý záhlavok. Perinou sa prikrýva, lebo na nej spáva je nezdravo, lebo

zadržuje v sebe smrad a neistotou, a zabrauje telu vyparova sa náležité.

lovek má sa pokrýva tak aby nebolo mu zima. Paplón dá sa ahko vy-

vetri, kdežto periny prevetra, to by vzalo viac dní.

peClivos kože.
"Zdravá koža je zrkadlom zdravia."

Koža koná rôzne práce a preto povinnosou každého loveka je, aby

sa staral o u. Najdôležitejší výkon kože je ten, že vnútorná vrstva na-

pomáha púca to jest odstrauje uhliitú kyselinu z tkaniva a namiesto nej

prijíma kyslík. To menujeme "dýchaním kože."

Jako ústroj ochranný, chráni koža hlbšie ležiace útvary od tlaku a

zamedzuje vniknutie škodlivých látok do krevných ciest. Jako sídlo smysii

hmatového prostredkuje koža pocity, ktoré nabývame dotykom a pouuje

nás nie len o tvare, tvrdosti a spôsobe ohmataného predmetu i pri zatvo-

rených oiach, ale je aj sídlom telesného citu tým, že nervy pocitové, ktoré

sa v nej konia, môžu vyvola v modzgu, poda druhu pocíteného podráž-

denia kožného, predstavu boasti, tepla, zimy at.

Ako ústroj regulujúci teplo a zimu, koža hrá vekú úlohu. Veké horú-

kové stupovanie teploty alebo veké klesanie jej znaí (istú smr. lovek
by nemohol ži ani vo vemi horúcich ani vo vemi zimných krajoch, keby

zvonkajšia teplota mala rozhodujúci vliv na vnútornú teplotu tela. Apráve
okrem kože chráni nás v zime proti zmrznutiu a v lete proti horúosti aj

obydlie, kúrenie, šaty, výživa at. predsa je to koža, ktorá umožuje,

aby sme sa jak v zime tak v lete teplote prispôsobili. Úpaly i zmrznutie

bývajú zväša nepozornosou zapríinené. V zime koža je suchá, sahuje

sa a krv -v tepnách prudí následkom zúženia sa tepien k ústrojom vnútorným,

takže barva kože stáva sa bielou alebo modrou (beavrsu) a naopak: v

lete (vlivom tepla) rozširujú sa tepny a preto barva kože je ervená a na

povrchu jej, následkom sosilsenej innosti potných žaz, je mokrá.

Z toho môžeme by presvedení, že pelivos kože je povinnosou kaž-

dého, kto chce by zdravým. Pri opísaní kože spomenuli sme, že horné

šupiny pokožky (povrchnej kože) neprestajne odpadujú a na ich miesto

vynahradzujú sa novými; alej, žazy tukové a potné ukladajú mas kožnú

a pot na povrchu kože a k tomu pripojujú sa i výpary kože a prach zo vzdu-

chu i z prádla a to všetko pokrýva celé telo špinou a úinkuje bez odporu

škodlivé na výmenu kožného plynu. Preto lovek má sa vykúpa aspo
raz na týžde alebo namiesto kúpele umy celé telo doma. Voda nech bude

teplá a mydlo také, ktoré obsahuje sódu. Pri takom umývaní a vytieraní

kože odstraujeme špiny a nepotrebné šupinky. Konene nemáme zabúda

o šaty a pohyb na erstvom povetrí. Vo dne máme nosi inú košeu než v

noci. Mokré šaty sú telu vždy nebezpené a majú sa hne zameni suchý-

mi. Pravidelný pohyb v istom, erstvom vzduchu je najlepším prostriedkom
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k dosiahnutiu zdravej ervenej barvy, lebo pohybom rozširujú sa kožné

cievy, krv lepšie vyživuje kožu a naopak, pri stálom sedení prúdi krv k

ústrojom vnútorným a následkom toho trpíme potom na rozmanité nemoce
ako ku príkladu na zlatú žilu a iné choroby.

kOpe.

Za starej doby lieilo sa vodou a udia boli zdraví. Voda slúži nielen

k vareniu, pitiu a umývaniu sa; ona je aj najlepším prirodzeným liekom.

Kúpanie sa vo vode je zdravé, užitoné a lacné. udia, ktorí nemajú prí-

ležitos kúpava sa astejšie, nech sa aspo vodou po celom tele umývajú,

alebo vydrhnú špondiou alebo mokrým uterákom po celom tele. Teiké

umývanie tela odporuuje sa i nemocným, lebo oni cítia polahodu a ober-

stvenie po om. Studené kúpele a omývania tíšia nervy a oberstvujú telo.

Pár minútový zimný kúpe postaí. Teplé kúpele sú pre každého dobré,

lebo odluujú neistotu a napomáhajú obeh krve. Zvlášte poháhajú pri

nemociach mechúrových, hostcu, at. Moenie nôh je výborná vec proti

poteniu sa nôh. V prípadoch nátchy, prechladnutiu, influenzy at. dobré

je nohy moi v horúcej vode, do ktorej dáme horinej múky (mustard),

trocha papriky . alebo horkej soli. Sediace kúpele menujú sa tie, v ktorých

lovek len zadok a pohlavné iastky s dolnú iastkou brucha má v teplej

vode. Ten kúpe napomáha obeh krve a je odporuovaný proti advien-

kovým a mechúrovým zapáleniam, proti boastnému mesanému isteniu

žien, proti zlatej žile, vredom v materníku at. (O alších kúpeoch vidz

"Lieenie vodou").

MUCHA ŠlRITEKOU NÁKAZY.

Mucha sa rodí v neistote, v hnoji. Prvú potravu vyhadáva si obyajne
v okolí maštale. Na obed zastaví sa pravdepodobne na hnojisku a na

veer bez toho, aby nám povedala "hav dju du" chytí sa do pokrmov na

stole. Na jej nohách zostalo ešte nieo látok, na ktorých sa ráno a v polud-

nie pásla a tá škaredá mucha "špaciruje" si s tými neistými nohami po našom

chlebe a niekedy utopí sa v káve alebo mlieku, ktoré práve chceme uži.

Na svojej ceste do jedálne môže sa mucha zastavi i v spálni, aby tam utrela

svoje špinavé nohy o sladké ústa spiaceho dieaa. Vidíš itateu už i í-

tanie týchto riadkov oškliví sa nám a predsa mohly by sa písa o muchách
ešte špinavejšie veci. Mucha je najneistejším stvorením, jej rodisko je

špina, špinou sa živí a špinu roznáša na potraviny a na všetko, na o len

sadne. Tá mucha, ktorá pred chvíkou pila pomyje v šafli je už na stole,

vopchá pysk do omáky, poutiera nohy v masle a konene utopí sa v poliev-

ke, ktorú práve chceme jies.

Mucha prenáša tisíce a statisíce rôznych zárodkov a roširuje týfus,

suchotiny, úplavicu, maláriu, žltú horúku a iné. Mucha je nebezpenejšia

pre loveka než tiger a had. Komár je nebezpený, ale mucha považuje sa za

najnebezpenejšieho živoícha na celom svete. Dr. L. O. Howard hovorí,

že mucha bude sa v budúcnosti nazýva muchou týfusu, aby sa neustále

upozorovala na nebezpeie, jaké je s tým spojené, ke nechajú muchy
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neobmedzene rozmnožova. o teda robi? Najprv postara sa o drôtené

okenice (siete) a týmito obloky a dvere zaopatri, a takým spôsobom prí-

stup múch do bytu obmedzi. alej dokonale ôistenie izby a konene
nejaký dobrý liek, aby sme ním muchy vykynožili. (Vi obsah "Lekára").

POHYB.
"Hodina neinnosti je dierou do plota, ktorou

vepry vbehnú do záhrady, aby všetko roz-

ryli."

Jestli si chceme zdravie zachova, musíme sa pohybova, telesne pra-

cova a cvii sa. Pohyb je nevyhnutelne potrebný ba v mnohých nemo-

ciach pohyb tela je jediným a najistejším liekom ku úplnému uzdraveniu.

Kto vemi ažko pracuje, ten mal dos telocviku a lepšie mu poslúži odpo-

inok. Ale kto ni nerobí, alebo kto mnoho sedí a nehýbe sa, ten by mal

pestova telocvik. Ale kto len niektoré údy cvií, u toho sa té údy vyviujú,

a ostatné umierajú. Mäsiari majú silné ramená, taneníci a horári silné

lýtka at. Z toho nasleduje, že má lovek všetky údy cvii a to je základom

telocviku, kde rozliným, príslušným pohybovaním všetky údy telesné sa

cviia a zdokonaujú, ako to robia sokoli. udia ktorí celý de sedia a

žiadnej sily neupotrebujú a vôbec telesne nepracujú, tí sú slabí, mäkkí a

choraví (vi Telocvik).

TEPLOTA A ŠATY (OBLEK).

Ponevá poasie sa mení, raz je zima, raz teplo, lovek musí sa bráni

proti tej zmene. Naši predkovia sa šatili, aby si telo uchránili od zimy, tepla,

vlhkosti a tiež aj od poranenia. Dnešný lovek satí sa tak reeno pre módu.

lovek má sa šati, aby svoje telesné teplo zadržal. Z tela stále odvádza

sa teplo kožou a úelom šiat je, aby to odvádzanie zastavily; k tomu cieu

majú by šaty také, aby telesné teplo neprepúšaly. V lete, ponevá koža

vydáva menej tepla, máme nosi ahké šaty, aby odvádzanie tepla bolo

usnadnené a vyparovanie tela umožnené. Preto v zime máme nosi vlne-

né šaty a v lete bavlnené, plátené, ahké a svetlé (svetlé šaty nepriahujú

slnené lúe tak, ako šaty tmavej barvy). Ako v zime, tak i v lete môže sa

lovek pre neprimerané šaty prechladi. Mnohí udia nosia jna holom tele

ažké šaty, ktoré prekážajú vonému vyparovaniu sa tela následkom oho
im je zima. Tomu potom chcú tým pomôc, že si mnoho na vrch naobliekajú,

takže sa sotva hnú vládzu. Na holom tele treba nosi radšej ahké šaty

a na vrchu ažšie. Plnokrvný lovek nemusí sa tak teplo ^aodieva, ako

chudokrvný, ponevá jeho krv hreje. Tlstých zase ich tuk chráni od zimy.

Kto sa mnoho pohybuje, ten tiež nemá by tak teplo obleený, ako lovek

sediaci. Chorí a deti potrebujú teplejší oblek než zdraví, dospelí udia.

Naše telo sa stále vyparuje a vydáva cez póry (dierky kože) neistotu;

preto máme dba o to, aby sme té výpary nezadržovali na tele. alej

treba pamäta, že spodné šaty majú by isté a voné. Ruky a zvlášte nohy

majú by držané v teple, V zime treba nosi vlnené punochy a obuv má
by voná, aby krv nebola zastavovaná v obehu. Ženy nech sa mocno

nešurujú, lebo je to zdraviu vemi škodlivé. Šurovaky (korsety) privedly
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OBRAZ 169. Domáci teplomer.

viac ženských a deti do hrobu, než všetky móry, aké len lovek prežil od
poiatku sveta až do dnes.

PRAVIDELNOS STOLICE A MOENL\.

Mnohí udia za celý de alebo aj za viac dní nejdú na stranu. Ná-

sledok toho je ten, že sa neistota dostane do krvi a práce peene, mechúra,

riev a advienok sú prekážané. Jestli ženská nemá pravidelnú stolicu, a

zadržuje v sebe mo, môže upadnú do choroby, ponevá preplnený mechúr

a revá tlaia materník a konene môžu ho vytlai z miesta. Z toho

potom pochádzajú rozliné ženské choroby. Starší udia sú v tomto ohade
ešte citlivejší, lež k tomu nemajú dos citu, aby svoje dietky pouili, že

riadna stolica a riadne moenie je nevyhnutne potrebné k zdraviu. Každý
rodi nech si dá dobre záleža na tom, aby svoje dietky nauil, že ke sa

loveku chce ís na stranu, tak nemá odklada, ale bez meškania má vy-

hove prírode a vyisti sa, to jest vyprázdni revá i mechúr. Takým
spôsobom predídeme mnohým chorobám, pochádzajúcim od zadržiavania

sa potreby, malej i vekej. Nakoko možno, treba hade, aby sa lovek
prirodzeným spôsobom vyistil. Hlavná vec je aby lovek pravidelne cho-

dil na stranu. Ci sa chce, lebo nie, v uritý as má ís na záchod, a vy-

prázdni revá. Zameškanie, odkladanie s preistením sa, je planá vec.

Ke lovek riadne chodieva na záchod, jeho ústroje na to privyknú, a po
istom ase bude ma pravidelnú stolicu. Jestli lovek nejde na stranu,

treba uži dákeho prostriedku na prehnanie. Mnohé lieky sú viac menej
škodlivé, lež predsa nie sú natoko škodlivé, ako ke sa revá nevyprádz-

ujú.

ODPOINOK A ZÁBAVA.
Môžeš by zdravší, ke chceš. i chceš?

Jako v práci leží tajomstvo úspechu, tak samo odpoinok a zfábava

sú nutné ku zachovaniu zdravia a istej neotrávenej mysle. To platí jako

pre mládež tak i pre starších udí.- Zábavami zapomíname doasne na
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namáhavé povinnosti povolania a zamestnania, predlžujeme si naše životy

a pripravujeme si šastie a zdravie. Systematický, odpoinok obzvlášte u

mladých pôsobí vlivom omladzujúcim a dodáva chu k alšej práci. Ne-

pravidelná a krátka doba odpoinku má za následok špatné zdravie a

nevolnos. Spojenie a priemerné rozdelenie práce, zábavy a odpoinku
má vekú dôležitos v živote jednotlivcov a má bu priamu alebo nepriamu

cenu pri udržovaní osobného i verejného zdravia.

DOMY — BYT.

Domy liš'a sa na také, ktoré vyhovujú zdravotným požiadavkám a na

také, ktoré sú zdraviu škodlivé. Každý dom mal by by istý. Špinavý

a tmavý dom, plný zápachu, smradu a prachu vôbec nie je domom, nie je

bytom. Taký dom má za následok len nemoce, zloiny a smr. Pravdivý

byt je istý, svetlý veselý; v takom dome sídli zdravie, pohodlie, láska, —
život.

Zbytky potravín malý by by odstránené na miesto k tomu úelu zvlášt-

ne pripravené a nie vyhodené bezohadne pred dvere kuchyne, aby tam
zhnily. Veká pozornos má sa venova výkalom a v prvom rade výmeškom
nemocných udí. Nedbalos tohto jednoduchého pravidla zdravotníctva

má asto ošklivé následky. Výkaly mnohých záchodov sú vone prístup-

né muchám a na mnohých miestach muchy poletujú zo zácjiodov do jedálne,

kuchyne a spálne. Také pomery sú zdraviu vemi nebezpené lebo muchy
sú hlavnými initemi pri hnitiu látok (Vi "Mucha" v obsahu).

PODNEBIE (KLÍMA).

Podstatným initeom pri zmenách podnebia je vzdialenos od kaž-

dodenného behu života, zamestnania a domácnosti. Obchodník, venujúci

mnoho asu, so starosmi spojenej, duševnej práci; uenec, pisár, úradník

v kancelláriach a vo vekých obchodoch, ktorý nepretržite musí sede;

žena, vysilená následkom tehotenstva alebo námahami a ažkou prácou

výchavy detí a domácnosti, — takí všetcia najdú úavu už tým, že vzdajú

sa každodenného, jednotvárneho života, zo svojich povinností a starostí a

môžu za nejaký as ži v pokoji, bez práce, vzdialení od vekomestského

ruchu. Konene nová spolonos a styk s cudzími udmi úinkuje výborne

na takých udí, ktorí doma pri namáhavej práci, pri sediacom zamestnaní

at. túžili po nejakej zmene. Nervosní, chudokrevní a na púcne choroby

trpiaci udia niekedy sa celkom uzdravia, ke sa presahujú do príjemných,

lesami obdarených krajov. Také presahovanie robí život na alšiu dobu

opä snesitelnejším a povznesie ich duševné a telesné schopnosti na dlhší as.

Prírodné úinky sviežeho povetria ozdravujú loveka i bez zmeny podnebia

a v prípadoch, jestli sa niektorá osoba nachádza v chudobnom položení a

len s ažkosou môže vynaloži peniaze za zmenu podnebia, má sa radi
mesteko alebo dedinka v blízkosti domu, kde nájde patriná osoba tiež

osvieženie a nemusí sa stara jakým sp^ôsobom zaplatí na cestu strovené

peniaze. V takých pomeroch by zmena povetria do alších krajov skôr

škodila než osožila, lebo starosti o nedostatkoch domácnosti by sa len
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zväšily a to by chorému na prospech nebolo. Takým udom odporuujeme
aby sa so svojou rodinkou (alebo sami, ke rodiny nemajú) na as vzdialili

do blízkeho pokojného mesteka, alebo na farmu, kde môžu uži dary prí-

rody bez starosti lepšie, než v cudzích krajoch.

KLIMATICKÉ LIEENIE.

Ke hovoríme o klimatickom lieení, rozumieme tým osvieženie a
ozdravenie loveka ústredím, v ktorom žije. Väšina udí, ke pouje
slovo "Klima", vzpomne si na miesto ležiace vysoko v horách alebo na
miesta ležiace na teplom juhu. Niet pochyby, že výška nad morom má
znaný vliv na vzduch, jako na teplotu, vlhkos at. a tým i na loveka
žijúceho v tomto vzduchu; tak samo teplota na brehoch mora pôsobí na
loveka, — ale ani teplota, ani výška nad morom nie sú jedinými initemi^
ktorými by ovzdušie mohlo úinkova blažené na loveka. Tak ku príkladu

majú i jedlové lesy zlnaný vliv na ovzdušie a na úinky jeho pre loveka.

Úinok výšky nad hladinou morskou javí sa v teplote vzduchu, v pohybe
tejto teploty, v istote a v miernej vlhkosti jako tiež i vo vlive papršlekov

slnených na loveka. Teplota na horách je nižšia, než v dolinách a pod-
lieha väšiemu pohybu vo dne a v noci. Preto vzduch horský, so svojou

nižšou teplotu v horúcich mesiacoch letných ovsiežuje unavené nervy a
pôsobí vo dne i v noci chladnejšie na kožné nerA^y a preto podobne, ako

chladný kúpe i na iné ústroje nervov, na dýchanie, na obeh krve, na zaži-

vanie a na výmenu látok. Tak ku príkladu na horách dostávame chu k
jedlu, pribýva telesnej váhy a neurasthenik, ktorý za dlhý as celkom nemohol
jies, ide do hôr a vráti sa ako veký jedák. Znaná sila paršlekov slne-

ných je akousi gymnastikou kože a jej nervov, dráždiac ju k najenerginejšej

práci a tým ju cviiac a otužuj úc. Klima horská pôsobí i na složenie krve a

tým má veký vliv na výmenu látok. Však i tu treba da pozor, aby sme
hne na poiatku nepodnikali väšie prechádzky (túry do vrchov) lebo

miesto úavy a zdravia mohli by sme nadobudnú ešte väšie vysilenie,

dráždivos nervosnú, bezsennos a srdené choroby.

DOBA UDSKÉHO ŽIVOTA.

Doba udského života mala by by 120 rokov. O tom nás uí aj sväté

písmo. Lež málo kto dožije sa takého veku. Vezmime million dietok a

pozorujme ich životnú pú. Niektoré z dietok narodené sú so slabou sústa-

vou. Tieto vystavené sú rozliným chorobám. Viac než štvrtina dietole

zomre pred dosiahnutím piateho roku. Z pozostalých troch štvrtín dietok

veká as trpela na dáku chorobu, lež ponevá malý viac životnej sily,

choroby prestály mnohé z nich tak, že sedem ráz menej ich zomrelo medzi

5 a 10 rokom než do piateho roku, to jest asi 35,000.

Vo veku od 1 O do 15 zomiera najmenej udí, lež potom zase má smr
medzi nimi väšiu žatvu do 20. rokou, zvlášte medzi ženským pohlavím, ktoré

podliehajú buto pôrodným mukám, alebo suchotinám. Na násilné smrti,

ako zabitia v práci at. zomiera osem ráz toko mladíkov než ženských.

Medzi 20 a 25. rokom kosí smr ešte hustejšie; asi polovica smrtných pádov
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zavinená bola suchotinami, ktoré si ešte viac obetí vyhadávajú medzi udmi
od 25 do 35. roku. Od toho veku do 45. roku len málo menia sa pomery.

Vo veku od 45 do 55 žije už len polovica udí. Suchotiny, nemoce

írdca a modzgu vyžadujú si aj teraz hodne obetí. Po 55. roku už rýchlejšie

klesajú udia do hrobu, len silnejší zostávajú. Medzi 55 a 65. rokom mre

priemerne viac mužov než žien. Potom do 75. roku mrú udia húfne. A
jednak lovek by mal ži 1 20 rokov. Krátkou zdá sa nám by dráha

života a predsa len aký malý poet dosiahne jej koniec. Vyobrazenie po-

kazuje, že doba udského života mala by by 120 rokov.





IV. KNIHA

DIAGNOSTIKA
Jebo

Poom a ako pozna choroby
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DIAGNOSA.
"Diagnosa je logickým súdom na základe

uritých návestí (plánov)." Kneipp.

Pod slovom diagnosa rozumieme poznávanie nemoci nie len da prízna-

kov choroby, ale i da príznakov barvy tvári, výrazu, at. Ako chmáry

predpovedajú dáž; ako teplomer ukazuje temperatúru vzduchu; ako tlako-

mer oznamuje kapitánovi lode na mori blížiacu sa búrku, tak rozliné prízna-

ky, ktoré pozorujeme a cítime v našom tele, predpovedajú, že dostávame dá-

ku nemoc. Príznaky sú znakmi nebezpeia a musia by poznané, aby sa telu

udskému pomôc mohlo. Jednoho bolí žalúdok, druhého hlava, tretieho

trasie zima, štvrtému huí v ušiach, piaty ažko dýcha, iný ani nevie, o mu je

at. Každá nemoc má svoje príznaky; tie príznaky sú prírodnými výstraha-

mi, ony sú znakmi nebezpeia a preto musíme si ich povšimnú. Mimo prí-

znakov dobrý lekár sa spytuje po zdravotnom stave rodiov, aby mohol zba-

da, i je nemoc nezdedená; alej spytuje sa, na jaké nemoce trpel nemocný
a jako bol lieený. Prehliadne celé telo, aby mohol uri celý stav síl, tunos,
vývoj svalov a iné príznaky ako vyrážky, vredy, zkrívaniny at. Zkúša puls

a hmatá innos vnútorných orgánov prsných, púcnych, srdených, prikla-

dajúc ucho na dotyné miesta tela alebo potrebuje k tomu cieu sluchátko

(stethoskop). Zkúma klopaním prsnej dutiny zvuky, ponevá zvuk zdravých

orgánov je iný, než chorých a k tomu potrebuje sa veká zkúsenos so strany

lekára. Takým naslúchaním a klopkaním poznáva sa, i vnútorné ústroje

sú choré, i nenahromadil sa v nich plyn, hnis, voda alebo vzduch. A preto

môžeme tvrdi, že ke je diagnosa neustálená, vtedy i lieenie nemôže by
isté.

NEMOC A JEJ MANIFESTÁCIE.

Nemoc týkajúca sa ktoréhokovek orgánu tela menuje sa organickou

nemocou (organic disease).

Ke v budove tela viditenej zmeny niet, avšak niektorá as nekoná

výkony tela, taký stav menuje sa výkonnou nemocou (functional disease).

Jestli sa v daktorej miestnosti objavuje nákazlivá nemoc — viac menej

stále — takú nemoc menujeme miestnou endemickou nemocou (endemic

disease).

Jestli sa epidemická nemoc šíri i na alšie okolie a zachvacuje celé oby-

vatestvo, taká nemoc menuje sa epidemickou nemocou (epidémie disease).

Jestli sa epidemická nemoc šíri i na alšie okolie a zachvacuje i iné

okolice, takú nemoc menujeme pandemickou — obecnou, celého udu týka-

júcou sa chorobou (pandemic disease).

Jednotlivé, blúdiace, nákazlivé nemoce v jednej miestnosti menujú sa

roztrasenými—sporadickými nemocami (sporadic diseases).

Náhla nemoc (acute disease) vyvíja sa rýchle.

Chronická nemoc (chronic disease) vyvíja sa pomaly, postupne.

Lieivé návody (methody) lieenia chorôb môžu by hygienické (živo-

tosprávne), diatetické (diétne — zdraviu primerané) a Kojivé (lekárske).

Ochranné návody sú obyajne hygienické alebo niekdy dietetické a iné.
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Patológia (chorobozpyt) je náuka nemocí.

Etíologia je náuka príin nemocí a môže by vnútorná, zovnútorná,

zvláštna, prvotriedna, druhotriedna, náchylná a pudivá.

Symptomatologia je náuka rôznych príznakov a znakov, po ktorých

poznávame nemoc; té príznaky môžu by vecné (objektívne) alebo podmet-
né (subjektivné).

Zdravie je telesná volnos — ahkos.
Telesná ahkos zaviera v sebe slobodu a normálny stav všetkých astí

tela; v zdraví každý výkon koná sa ahko, bez odporu a bez prekážky.

Nemoc zaviera v sebe obmedzenie alebo odpor a neprirodzený stav.

Bô, nemoc, mrzutos at, sú príznakmi neporiadkov systému a musí by
hne napravená.

Ute sa poznáva nemoce hne na ich poiatku poda vyuovania opí-

saného na nasledujúcich stranách tejto knihy. K tomu treba len trochu dob-

rej vôle, trochu zdravého rozumu, trochu racionálneho (rozumného) pocho-

pu o budove tela a jeho innosti. Každý lovek, jestli len chce, môže sa sta
absolútnym majstrom svojho zdravia a svojej blaženosti.

Chladná hlava, teplé nohy a riadna stolica to je jednoduché ale vemi
dobré pravidlo k zachovaniu zdravia a k jeho zpät nabudnutiu, ke sme ho

ztratili.

BOAS.
Nemoci predís je ahšie než ju liei.

Pod slovom boas rozumieme jakýkovek nepríjemný pocit pochá-

dzajúci z dotknutia alebo podráždenia niektorej asti tela. Boas je naj-

obyajnejším príznakom nemoce. Každá boas má svoje sídlo v modzgu,

lebo každé podráždenie na obvode šíri sa nervami k modzgu a stáva sa

v modzgovom ústredí dojmom a preto i pocitom. Avšak, hoci má boas
svoje sídlo v modzgu predsa vždy sa vzahuje na podráždené miesto a tak

hovorievame, že nás hlava, zub, brucho, chrbát at. bolí. Dôležitos boa-
sti závisí od toho, kde ju pociujeme, jako je veká, jako dlho trvá a jakej

je povahy. Boas môže by prudká, ostrá, trhavá, krutá, zdhavá, hlboká,

pálivá, tlúca, tupá, prechádzajúca atd.

^. „ . . --E Bô má rozliné príiny. Vezmime ku príkladu

^rtiw^t

—

^ bô hlavy; niekdy nás hlava bolí na povrchu hlavy;

í & ^i"' u niekdy s boku; zase celá hlava dobre nepraskne, alebo

]>,.. - "W 11; ,<^ cítime bô nad samými oiami. To všetko má svoje

M •'
} ~^^_3 príiny. Obraz 169 znázoruje miesto, kde nás

y^ / hlava zväša bolieva.

JÍm ^^^ Obyajne pociujeme boas nie tam, kde má svo-

BlMBL.^
iofiili J^ hniezdo. Tak ku príkladu: bô hlavy z predku na

iiiiiiimmjgpiiWiMnii?^ ele pochádza od žalúdka; migréna (pol-hlavový bô)
OBRAZ 169 2 prerušeného obehu krvi at.
Da lepšieho porozumenia sostavil som plán, da ktorého i nezasvätenec

môže ustáli väšie-menšie nemoce. Obrazy znázorujú íslicami oznaené
miesta boasti a hne sú podané i vysvetlenia, o tie boasti znamenajú, ako

sa volá nemoc a ako by sa mala liei.
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Illustrácie stály ma ohromné peniaze. Mojou najväšou tuhou bolo

oboznámi ct. spoloenstvo so zdanlivé tajnými pravdami lekárskeho vede-

nia a jestli sa mne to podarilo, vykonal som užitonú prácu.

1. Poznávanie choroby po boastí.

Boas môžeme cíti na ktorejkovek asti nášho tela. Každá boas
je príznakom dajakej choroby, dajakých neporiadkov tela. Náhle sme ne-

moc ustálili, rozoznali, môžeme sa hne chyti do lieenia. Ku príkladu:

Na horejšej asti ela, ako to vidíme na obrázkoch 171, 181 a 173, . 1.,

oznaená nemoc znamená, že bô hlavy pravdepodobne pochodí od nepo-

riadkov žalúdka a riev a preto máme sa liei tak, ako je to opísano pri

gastr^c^kom bolení hlavy. Pri konci tejto knihy nájdete obsah knihy a

v tom hadajte záhlavie "Gastrický bô hlavy", pri ktorom je íslo strany

v knihe, kde je gastrický bô hlavy opísaný.

XVIII. tabuka. Bô na rozmanitých miestach hlavy.

OBRAZ 170. a OBRAZ 181.. Zápca, neporiadky žalúdka alebo veké duševné namáhanie. Vi
zácpu, dyspepsiu at.

OBRAZY 171, 173, . 2, a 175, oznauje bô hlavy hne nad oima o znamená neporiadky za-

žívacích ústrojov. Vi "gastrický bô hlavy."

OBRAZ 172. Polostranný bô hlavy. Vi "Neuralgia."

OBRAZ 173. . 1. Zácpa alebo veké namáhanie duševné. . 2. Neporiadky žalúdka a riev. (Vi
gastrický bô hlavy). . 3. Chudokrvnos. (Vi bô hlavy od chudokrvnosti). ísla 4, 5, 6,

znaia rôzne nemoce jako presilenie oí, zapálenie ucha, boliace hrdlo alebo zkazené, práchnivé

zuby.

OBRAZ 174, 176 a 177 nazoruje natieranie (masáž) pri bolení hlavy. Na obraze 177. vidíme

veké žily a masáž má sa previes smeromi ako to šípy oznaujú.
OBRAZ 178. Bô hlavy ako by nám niekto klinec bil do hlavy. Lieenie ako je opísané pri hystérii.

OBRAZ 179. Bô celej hlavy preahujúci sa až ku krku, pri om krk bolí tak, že nemôžeme
hlavou krúti. Tu treba odstráni práve tak ako pri všetkých iných chorobách príinu
choroby. Krk natiera dobrým linimentom a obviaza flanelom.

OBRAZ 180. Bô ' v ele nad oami. "Gastrický bô hlavy."

OBRAZ 181. Zácpa, neporiadky žalúdka alebo duševné namáhanie. Vi "zácpa, dyspepsiu" at.
OBRAZ 182. Bô na povrchu hlavy. Chudokrvnos. Vi "Bô hlavy od chudokrvnosti."

OBRAZ 183. Neuralgia.

OBRAZ 184. Jestli je záchvat celej aadnej asti hlavy, to bude asi choroba peene. Vi "Bô
hlavy od peene"; ke 'j'o bô na nižšej asti hlavy, to môže znamena ažkomysenos
(melanchóliu). Vi "ažkomysenos."
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Ke bôr hlavy pochodí od presilenia oí. treba ;nosi okuliare. Ke trpíš na zapálenie ucha

(Otitis média) dobré sú nasledujúce kvapky, ktoré však len lekár môže predpísa:

Kvapky proti zapáleniu ucha.

Tincturae Belladonnae Foliorum % dracham.

Tincturae Opii ^A drachm.

NÁVOD K UŽÍVANIU: Zebrej trochu a vpust' pár kvapiek do ucha viac ráz denne.

VNÚTORNÉ

:

Tr. Aconiti 4 gtt.

Liq. Ammon Acet. 1 drachm

Syr. Simp. 2 drachms

Aquae q. a. 2 ounces.

DÁVKA: Jednu kávovú lyžiku každé dve hodiny kým zapálenie neprejde.

Tá dávka je pre diea 3—4 roné.

PRE DOSPELÝCH:
Tr. Aconiti

Liq. Ammon. Acet.

Syr. Simp.

Aquae q. s.

DÁVKA: Lyžiku každé dve hodiny.

KVAPKY PRE DOSPELÝCH:
Formalin

Alcohol (95 p. c.)

Aquae q. s.

16 gtt.

3 drachms.

2 drachms

2 ounces.

5 gtt.

2 drachms

1 ounce.

Vpust' do ucha pár kvapiek viac ráz denne. Ke bô oznaený íslicami 4 5, 6, pochodí

od boliaceho hrdla vtedv liei treba hrdlo ako je opísano pri "Boasti v hrdle" a "Zapálenie hrdla."

Jestli más neporiadky zubov (práchnivenie), máš navštívi zubného lekára.

OBRAZ 186.

1. Zapálenie prieduchov.

2. 5, 7, 8, 9. Ilankový houmatismus.

3. Nezáživnos.
4. Nemoce peene.

6. Zapálenie slepého reva, (Appendicitis.)

OBRAZ 186.

10. Svalový rheumatismus.

11. Neporiadky žalúdka.

12. 16. 17. Svalový rheumatismus.

13. Nemoc peene.

14. Nemoc materníka.

15. Nemoce vajeníkov a vajcovodov.

18. Slabos nervov.
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OBRAZ 187.

J 9. Nemoce maternika.

20. Nemoce peene.

21. Zväšená slezina.

22. Lumbago.

23. Nemoce maternika.

24. Sciatica.

OBRAZ 188.

25. Zvratný (reflex) bô od poraneného

alebo chorého pátra.

26. Podráždenie pátra.

27. lánkový rheumatismus.

28. Neporiadky žalúdka.

29. Nemoce sleziny. •

30. Nemoce peene.

31. Nemoce maternika.

32. Nemoce vajeníka a vajcovodov.

•S 3. Ke.
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OBRAZ 189.

34. 35. Polhlavý bô (neuralgia).

36. Bô krku.

37. 39, 40. lánkový rheumatismus.

38. 43. Neporiadky materníka.

41. Nemoce peene.

44. Beriberi.

OBRAZ 190.

45. Nervová slabos a chudokrvnos. a-
sté príznaky zapálenia materníka (End-

metritis). Proti zapáleniu vi lieky

pri opísani materníka a proti nervo-

vej slabosti yi chudokrvnos.
46. Bô krku.

47. Rozsiata bezcitnos. Príiny tejto ne-

moce môžti by hystéria alebo zapále-

nie nervov. Bezcitnos asto napáda

rameno nohu, ruku at. a niekedy je

po celom tele akoby rozsiata.

48. Zmeravenos peene.

49. 50. Neporiadky žalúdka a riev.

51. Zácpa, dyspepsia a iné neporiadky ža-

lúdka a riev.

52, 53. Nemoce materníka.

64. Coccyodynia. (Vi obsah.)

66, 56. Purpurea (modravé toky).

67. 68. Svalový rheumatismus.

59, 60, 61. Nervová slabos.
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OBRAZ 190 A.

62. Bô hlavy ke sa nám nazdáva ako

by celá hlava obruou bola stiahnutá.

Lieenie vi pod záhlavím "Nervósny
bô hlavy."

63. Púcne nemoce.

64. Nemoce materníka.

65. Nemoce žalúdka.

66. 71. To isté ako sme opísali pri obraze

186 . 47.

67. Nemoce peene. Obyajne nemoc ahá
sa pod pravé rebro, a tu sa treba

stara aby stolica bola dobrá.

68. Nemoce sleziny.
'

69. Nemoce vajeníkov.

70. Príznak (zvratný bô) kýového lánku.

U. Poznávanie choroby po jazyku.

Mnoho sa možno dozna od barvy a podoby jazyka ako aj od spôsobu

jeho vynievania pri vyplazení.

Badý, bielo obtiahnutý a vlhký jazyk ukazuje, že organismus nachádza

sa v slabom zimninom stave.

Jazyk v prostriedku biely a na krajoch surový, znaí padráždenie ža-

lúdka.

Jazyk ervený a surový, lebo suchý a popukaný je znakom zapálenia

sliznej blany v žalúdku.

Jazyk podlhovastý, konitý, rýchle sa vypazujúci a sahujúci znaí
dráždenie nervov žalúdka a riev.

Jestli sa jazyk trasie, to mnohoráz znaí ochrnutie a horúku.
Biely jazyk znaí zahlienovanie žalúdka.

Žltavý, neistý jazyk pripomína ži v žalúdku.

ierny jazyk jako sadza znaí. sne.

Slaná chu znamená nemoc zažívacích ústrojov.

III. Poznávanie choroby po oiach.

Oi menia sa v nemociach a poskytujú príznaky choroby. Tak ku prí-

kladu zapadlé oi prezradzujú slábnutie ako na príklad v suchotinách, cho-

lere a behake. Ke v horýke zapadnú nemocnému oi, to je vemi zlý

znak. Mnohí majú kruhy okolo oí, o znaí zväša presilenie a únavu. Roz-

šírenie zreníc badáme asto pri suchotinách pochádzajúcich následkom kata-

ru, alej pri ochrnutí modzgu a horúkach.

Barva a celý výraz obliaje, úst a uší povedia nám stav dotyného lo-^
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veka. Apráve nemôžeme sa rozpisova o jednotlivostiach výrazov a barvy

tváre (bola by to celá kniha), spomeneme tie najdôležitejšie príznaky ako

ku príkladu pri chronických chorobách žalúdka, tvár prejavuje smútok, je

žltavej barvy, pomaly koná pohyby a pohad je tupý. Jasná koža lesklé

oi a niekedy ervené líca môžu by príznakmi suchotín. Žltá barva tvári,

žlté škvrny po tele poukazujú zpravidla na nemoc peene. Namodralá tvár

znaí slabos srdca alebo špatnú krv. Bado-žltá barva pochodí od nemoc-
ných vnútorností. Hnedo-ierna barva predpokladá chorobu advín. er-
vené a zamodralé uši pripomínajú, že treba z tela nemocného vymieta špat-

né šavy a látky. Badé uši znamenajú chudokrevnos, špatný obeh krve.

Vemi ervené uši znaia veký nával krve do hornej asti tela a preto dolná

as je chudokrevná a nohy sú obyajne studené. Jestli je barva uší ružová

a nohy normálne teplé, to znaí, že obeh je v celom tele pravidelný.

Vypadávame vlasov poas nemoce je zlým znamením.

Studené uši, studený pot, zapadlé spánky, zkrivený nos, siné rty pripo-

mínajú blížiacu sa smr.

Studené nohy znamenajú chudokrevnos, kongestiu — riávaly a nepra-

videlný obeh krve.

Studené nohy a ruky svedia o stávkach krve, slabostiach a koch.
Mrazenie v tele je príznakom nedostatku prirodzenej teploty: voakde

v tele je viac krve a inde menej, následkom oho telo usiluje sa to vyrovna.

Zvýšená teplota v niektorej asti tela znaí vnútorné zapálenie alebo

nával krve. Veká teplota znaí horúku a zapálenie.

Suchá koža dokazuje poruené vyparovanie kože, neporiadny obeh
krve a je obyajne zlým príznakom.

Mokré, mazavé ruky pripomínajú špatné trávenie a slabos; ale v ne-

moci sú dobrou známkou prestávajúcej krízy.

"Pot treba dobre rozlišova od vyparovania sa kože," hovorí Kneipp.

I poas obyajnej temperatury vyparujú sa po celom povrchu vodné pary,

ktoré nie sú oku viditelné. Vyparovanie deje sa potnými žazami a jestli

stáva sa to hojnejším, nemôže sa výpar na povrchu hne odpari a hromadí

sa tam v kvapkách potu. Vyparovanie kože podobá sa vyluovaniu moa,
ovšem menšou mierou a v pote vyskytujú sa z asti také látky jako v moci.

Výparami kože alebo transpiráciou vyluujú sa z tela rozliné soli a kyseliny,

odníma sa telu isté množstvo tepla, následkom oho i koža, i vnútorné ústro-

je sa ochladzujú a od rozpálenia a horúosti chránia. Z toho vidíme, že

transpirácia (výpary) je vemi dôležitá a potrebná; ona má pre výmenu lá-

tok v tele tiež význam jako innos advín. Avšak silný, dlhý pot oslabuje

telo. Jestli sa niekto potí následkom strachu alebo aknutia, to svedí o

vekej slabosti. Jestli sa spisovate, redaktor alebo pisár potí pri písacom

stolíku, apráve v izbe je chladno, jako von, mal by hne presta pracova.

Pot je zdravý pre roníka na poli, pre drevorubaa v lese, pri práci at.
Sucho, teplo, malý tlak vzduchu, telesný pohyb, práca telesná a slnené pa-

pršleky rozmnožujú výpary (transpiráciu) a privádzajú loveka do potu.

Takýto pot je prirodzený, teda zdravý. Tak samo i umele vyvolaný pot je

niekedy nutný pri prechladnutí, kataru at Iná potenie, najmä tak zvané
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studené potenie je známkou vekej telesnej slabostí. Náchylnos k poteniu

privádza loveka ku prechladnutiu, katarom a iným chorobám.

V. Poznávanie choroby po horúke (Fever).

Horúka nemôže sa považova ako samostatná choroba ale radšej je

ona príznakom dajakej, mnohoráz vemi ažkej nemoce. Znamená zvä-

šovanie teploty tela a naopak; môže teplota aj klesa ako ku príkladu pri

silnom krvácaní, pri cholere a pri iných ažkých chorobách. Najväšia tep-

lota tela panuje pri chorobách poínajúcich sa so silnou triaškou — trasením.

Iná teplota, jako u loveka zdravého tak u nemocného nie je vždy tá samá

ráno a veer. Dokázano je, že každý lovek má veer asi o pol stupa viac

tepla, než ráno.

y

Teplomer (Thermometer )

.

Aby sme mohli zna postup horúky, musíme mera i teplotu i

puls. Horúka sa merá teplomerom (Thermometer) a preto jeho

užitonos nedá sa zapre. Teplomer je malá, sklenená, na stupne

podelená cievoka. Na jednom konci nachádza sa malá guka a

v nej umiestnené je živé striebro. Teplota meria sa tak: Položíme

guatý konec do úst pod jazyk a zatvoríme ústa tak, aby sme rúrku

zubami nestisli a necháme to v ústach za 5 minút. Potom vytiahne-

me z úst a živé striebro ukáže nám stupe tepla. Po každom takom

upotrebení, má sa teplomer vymy v zimnej, ale nikdy nie v teplej

vode. Horúku môžeme mera i pod pazuchou a u malých detí

v koneníku, to jest vloží sa teplomer do riti dieaa; v takom páde

teplomer má sa pomasti olejom a dáva pozor, aby sa pri užívaní

nezlomil. Pod pazuchou nechá sa teplomer 1 O do 20 minút a v riti

5 minút.

Príznaky: — Horúka zaína sa obyajne veer. lovek sa

striasa, ako by ho mráz prešiel a hne za tým nastáva horúka;
potom nastane všeobecná slabos a znané zhubnutie. Na to na-

sleduje zrýchlenie pulsu, silný smäd, bô hlavy, ztrata apetítu,

tmavý mo, v ktorom, jestli postoji v nádobe, nachádza sa usadli-

na; stolica stane sa nepravidelnou. Pri vyšších stupoch horúky
i nervy sú zachvátené, hlava ažká, pamä slabá a v najväších

stupoch nastane nevedomie, blúznenie (delirium) atd*.

Obraz 192.

TEPLOMER VI. Poznávanie chorôb po pulse (tepu).

Zvýšená teplota kamaráti sa so zvýšeným bitím srdca. Puls sa hmatá

koncami ukazovacieho, stredného a prstenného prsta. Najlepšie cítime puls

na vnútornej strane ohybu, na predloktí. Puls je pokraovanie úderov srdca

a pouuje nás o pote a sile sahovania sa svalu srdeného. Nasledujúca ta-

buka sostavená doktorom Adolfom Millerom poukazuje poet pulsu v rôz-

nych dobách udského života:
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Poet úderov pulsu

U plodu v tele materinskom v 9. mesiaci 140

U novorodeného dieaa
Ku koncu prvého roku

Ku koncu druhého roku

Ku koncu štvrtého roku

Ku koncu šiesteho roku 75

Ku koncu dvanásteho roku 70

Ku koncu dvadsiateho roku 70

Od 25. do 50. roku 70

Od 55. až do konca života 60
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jestvuje v rodine a dedené nemoce idú z pokolenia na pokolenie. Štatistiky

rôznych ústavov pre choromyslných dokazujú, že 40 procent všetkých cho-

romyslných zdedili nemoc od rodiov alebo od predkov. Niektoré rodiny

sú slabé a choravé. Jestli boli rodiia slabí následkom zlej výchovy, nedo-

statku, nemiernosti alebo iných príin, ke diea splodili, tak to má vplyv

na diea. Ústroje rodiov majú istú slabos alebo náchylnos, ktorú i deti

zdedievajú. V mnohých rodinách je dedinos patrná, jestli na príklad

otec, alebo matka sú choromyslní alebo trpia na zastaralé, krvné nemoce
splodia deti, ktoré potom trpia na vodniateku, blbos, padúcnicu at.
V iných prípadoch nemoce dediné po dlhé letá sú úplne zakryté a pri dobrej

výchove aj zostanú zakryté. Avšak, ke zastihne takého loveka, v ktorom

kryjú sa dediné nemoce, pohnutie mysle alebo ažšia nemoc duševná, pocho-

diaca zo starosti, smútku at., nezadlho ukážu sa i jej následky. Cím je ne-

moc rodiov horšia, tým väšia je nebezpenos dedinosti chorôb. Ale i

jednoduchá slabos nervového, hystéria, padúcnica a pijatika, zkrátka, každé

oslabenie nervového ústroja rodiov v dobe plodenia, môžu ma zhubný
vliv na duševný vývoj dieaa. Pravdu hovorí porekadlo, že "hriechy rodi-

ov mstia sa na deoch". Najhoršia dediná nemoc je Syphilis. Tú strašnú

nemoc dostane diea už v materníku svojej matky. (Vi Syphilis.)

Ako pri každej chorobe tak i tu v prvom rade potrebná je dobrá vý-

chova, dobrý pokrm, istá zdravá voda, istý vzduch a miernos v jedení a

pití. (Da cudzej myšlienky.)

Vemi správne píše o dedinosti Kneipp: "Základom vývoju loveka je

telesná i duševná nálada zdedená po rodioch. Zdedením však nazva mô-

žeme len to, o sa v plodu vyvinie, kým sa nenarodí a zdanlivé zdedenie vy-

viuje sa vychovaním a stálymi podmienkami po pôrodu. Vliv rodiov v

ústrojnosti detí splodených javí sa tak mocno, že i zvláštna povaha, ktorou

sa jeden lovek liší .od druhého loveka, plodením a tehotnosou aspo ia-

stone prenáša sa na deti, Zovajšia tvárnos dieaa podobá sa rodiom.

A tak je to i vo vnútorných ústrojoch, na ktorých sa zakladajú náchylnosti

k rozliným chorobám. A skutone možno pozorova nezriedka, že syn je

tou samou chorobou, v tom samom veku zachvátený, jako bol jeho otec. Tu
sa nededí nemoc, ale len náchylnos, vlohy k nemoci. K vývoju nemoce na-

pomáhajú byt, povolanie, spôsob života, obyaje, zvyky at., ktoré asto

z pokolenia na pokolenie prechádzajú.

Vliv otcov na dedinos nemoci dieaa deje sa len splodením a matka

v dobe tehotnosti a kojením (nadájaním) pôsobí na diea. Nemoce, ktoré

najastejšie následkom dediných vlôh sa vyskytujú, sú: škrofle, tuberku!o:a

(suchá nemoc, suchotiny), syphilis, moová úplavica, pakostnica, migréna,

hystéria, hypochondria at.
Mnohí výtení lekári dedinos docela popierajú: "Deti môžu síce po

rodioch zdedi špatnú krv, špatné šavy, slabé nervy, ale špatnú krv, špatné

šavy možno nahradi dobrými a slabé nervy možno posili. Len vychová-

vajme deti rozumne, len ich pilne otužujme, len ich dostatone živme a uvi-

díme, že všetko, o sa o dedinosti hovorí, rozplyne sa ako bublinka."

To je isté, že jestli sú rodiia slabí, nevyvinutí, nebudú deti ich nikdy

obrami, najmä pri nerozumnej výchove detí. A preto otázka lekárova:
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"Ci boli vaši rodiia celkom zdraví, i dosiahli vysokého veku, i boli podob-

nou nemocou zastihnutí?" — je docela správna a pri rozpoznávaní choroby

môže mu by dobrým vodítkom.

VIII. Vek nemocného pri poznávaní chorôb.

Diea do siedmeho roku javí vekú citlivos, rýchlu ochablos ale i rých-

lu nápravu a náhradu síl. Ponevá niektoré z dietok narodené sú so slabou

sústavou, tieto vystavené sú rozliným chorobám a preto viac než štvrtina

dietok zomre pred dosiahnutím piateho roku. Od siedmeho do štrnásteho

roku zomiera menej udí a životná sila má pevnejší základ. Od 14. do 24.

loku trpia mladí udia na rôzne nemoce jako ku príkladu na návaly krve,

zapálenia, zvlášte ženské pohlavie, ktoré podlieha buto pôrodným mukám,

alebo suchotinám. Od 25. do 50. roku telo je úplne vyvinuté výmena látok

v tele pravidelná a úmrtnos pomerne najmenšia. Po 50. roku nastáva vä-
šia a väšia ochablos, ztrata síl, neporiadky výmeny látok, náchylnos k roz-

kladom a znenáhle odumieranie síl života.

IX. Poznávanie chorôb po teplote tela.

Teplota tela pri rozpoznávaní chorôb hrá vekú rollu, lebo zdravé telo

má uritú temperaturu, t. j. 98 a pôl grádov da Fahrenheita. O teplote po-

jednávali sme v knihe Fisiologfie a Zdravovedy preto alšie opakovanie je

zbytoné.

X. Poznávanie chorôb po chuti.

1

.

Ztrata apetítu, zhoršené trávenie, smäd', ošklivos, kaše, hlavne

nad ránom, boasti prší, slabos a noné potenie — predpovedajú suchoty

púc.

2. Ztrata apetítu, únava a mdloby, bô na okolí tela, výtok z nosa,

chriplavos, povleený jazyk, kýchanie, suchý kaše — znaia katar.

3. Zhoršujúci sa apetít, vetry, ošklivos, škaredé povleený jazyk,

záha, ztrata energie — znaia nezáživnos.

4. Ztrata apetítu, svrbenie na okolí koneníku (riti) a v nose, odpor-

ný dych, veké nútenie na stolicu, špatný spánok — znaia hlísty.

XI. Poznávanie chorôb po bruchu.

1 . Opuchnutie brucha, svrbenie v nose a na okolí koneníka, škrípa-

nie zubov poas spánku — znaia hlísty.

2. Ryhanie, kyslos, záha, ošklivos, ažkos a nadutos v žalúdku,

ztrata chuti k jedlu, niekedy ke a kolika — znamenajú nezáživnos.

3. Opuchnutie horného brucha — hystéria alebo rak žalúdka.

4. Veký bô na pravom boku medzi pupkom a kýou, opuchlina na

tom mieste niekdy tak veká jako vajce; horúka, zácpa, všeobecná slabos,

mdloby, bô hlavy — znaia zapálenie slepého reva (Appendicitis).
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XII. Poznávanie chorôb po lánkoch.

1

.

Bô v kolene alebo v lenku, citlivos na okolí kylov, horúka,

opuchnutie — znamenajú kyelné nemoce.

2. Strašné boasti a zapálenie vo vekých palcoch nôh, opuchnutie

zachváteného miesta, bô hlavy, horúka — sú príznaky pakostnice.

3. Opuchnutie rôznych lánkov tela, kyslý pot, bô zväšujúci sa

v noci — znaí reumatísmus (hostec).

í

XIII. Poznávanie chorôb po revách.

1 • Krvavá stolica, horúka, opuchnutie a citlivos riev, hryzenie, nie-

kedy ke a kolika — predpovedajú ervienku.

2. Behaka, bô v revách, horúka, žíze, citlivos riev, slabos,

výkaly žlto-zelené a vemi smrdia — to je detská cholera (Cholera Infan-

tum).

3. Neporiadna stolica, jeden de vonos a druhý de zapeenie, bô
hlavy — znaia nemoce peene (Liver).

4. Voná stolica, hryzenie v žalúdku, niekedy vrtavý bô, jazyk silne

obalený, horúka a bô hlavy — sú znaky behaky.
5. Zapeenie (tvrdá stolica), vracanie, veká citlivos, bodavý bô,

žíze, rýchly puls, mo je zabarvený a chorý trpí na horúku — sú príznakmi

zapálenie riev.

6. Veký, páliaci bô v revách, zimná lepkavá koža, malý rýchly

puls, vracanie, ke a mdloby, klesanie a asto rýchla smr — sú príznaky

cholery.

XIV. Poznávanie chorôb po dýchaní.

1. Jestli je dýchanie krátke, hluné, pískavé, ažké, ku omu druží

sa kaše, ktorý trápi nemocného záchvatmi, tvár rozpálená, oi ervené a

nazdáva sa nemocný jako by sa mial zadusi, môžeme by istí, že je to asthma
(záduch).

2. Dýchanie odporné, smradavé, zácpa, bô hlavy; bô na okolí

pravej lopatky a pod rebrami na pravom boku, niekedy je tá as tvrdá

ako kame— znamená nemoce peene.
3. Dýchanie krátke; kaše; bô hlavy; krvácanie z nosa; silný puls;

zvonenie v ušiach; nesnášanlivos svetla; klopanie srdca; bô v prsiach nie-

kedy nápady, ako by sa lovek mal zadusi — to sú príznaky chorôb srdca.

4. Úzkostlivé dýchanie; mandle sú ervené, opuchnuté; bô pri pre-

hltovaní; horúka, jazyk a hrdlo sú obyajne suché; nepokoj; sú to príznaky

chytavej nemoce — záškrtu.

5. Krátky dych; klopanie srdca; bô hlavy; zvonenie v ušiach; závrat;

silný puls; kaše; krvácanie nosa; pichanie na okolí srdca — to sú znaky

zväšenia srdca.

6. Dýchanie ažké i pri tom najmenšom namáhaní; ztrata chuti k jed-

lu; zhoršené trovenie; kaše, najmä z rana; boasti v prsiach; potenie sa

v noci; chudnutie — tie príznaky upomínajú nás na suchoty.

7. ažké dýchanie, chrapavé; ospalos, ztrata citu a pohybu; plný

puls; rozpálenos tváre — znaí mtvicu.
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XV. Poznávanie chorôb po koží.

1. Koža žltá; mo žltý ke barví šaty; jazyk biely; chu v ústach

horká; horúka; neporiadky žalúdka — to sú znakmi žltaky.

2. Koža a oi žlté; kož.n je vemi horúca, tvár rozpálená, ervená,
ohovitá; jazyk biely; ošklivos; vracanie; páliaca žíze; bô v žalúdku
pri tých príznakoch chorý trpí skoro vždy na žltú horúku (Yellow Fever).

3. Koža horúca; chripavos; ktorá ku veeru sa zväšuje; horúka a

plný puls — tie príznaky predpovedajú krup.

4. Koža rozpálená, ervená; obyajne blyští sa a svrbí; pálivos; zi-

momriavka; ošklivos; bô hlavy; horúka; silný puls — sú to príznaky ruže

(Erysipelas).

5. Koža hladká; telo nepuchnuté a pod tlakom palca zostáva v om
jamka; horúka; zácpa — to sú príznaky vodnatielky.

6. Koža žlkastá; jazyk obtiahnutý; bô v pravom boku v pleci a pod

pravým rebrom; bô hlavy ale nie vždy — to sú príznaky chorôb peene.

7. Koža tmavo-ervená; zachvátené miesto je naduté, svrbí a bolí; tý-

mi príznakmi poína sa karbunkel (vred).

8. Zapálenie kože, na ktorej vyskytujú sa vodnaté pupence, formujúc

svrbiace, páliace chrasty, ktoré sú mokré, niekedy suché a bez svrbenia — to

je eczema (lišaj mokrý).

9. Svetlý, ervený záchvat celého tela, najprv na prsiach a vyzerá ako

malé ervené toky; bô hrdla, horúka — to je šarlach.

10. Výsyp podobajúci sa tehle; najprv napáda tvár, potom telo a okon-

iny; svrbenie alebo pálenie; kýchanie; chripavos, kaše; slzenie oí; oi
sú ervené a z nosu teú sople; oi nemôžu vystá svetlo; mierna horúka —
tie príznaky predpovedajú frízle (Measles).

1 1. Výsyp tmavo-ervený, surový; pupence sa vyskytujú najprv na e-
le, potom na tvári a konene na tele; bô kríža; vracanie; horúka; neskoršie

pupence sa menia na puchierky a konene chrastavejú — to sú malé poky

ili osýpky.

12. Malé ervené, tvrdé rany na pohlavnom úde, ktoré nepôsobia žiadnu

boas — to je Syphilis (prvého stupa), apráve môžu to by i tak zvané

ankroidy.

1 3. Temné, medi podobné výrutky na bruchu, na prsiach, na rame-

nách a pleciach; vredy v ústach a v hrdle; mierna horúka; závrat; bô hla-

vy a niekedy nestrávnos — to je Syphilis (druhého stupa).

1 4. Mechúry a škvary po tele, formujúc suché vredy na pokožke (na

povrchu kože) ; šupiny a chrasty zanechávajú po sebe jazvy; vredivos v hrd-

le a v nose, tvrdé huzy v svaloch pod kožou; telo tak reeno hnije, tie príz-

naky pokazujú sa asi o jeden rok po nákaze, niekedy neskoršie— to je Ssrphi-

lis (tretieho stupa).

XVI. Poznávanie chorôb po moci.

1 . Bielkovina v moci znaí Brightovu nemoc.

2. Veké silenie na mo, ale nemocný nemôže moi; behaka; bô
v dolnej asti brucha; ošklivos a vracanie znamenajú zapálenie mechúra.
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4. Mo mutný, kalný, šaíranovej barvy; ošklivos; jazyk ažko potiah-

nutý; dych ažký a lovek i pokašláva; nemocný nemôže leža na avom bo-

ku; bô je obyajne na pravom boku pod rebrami a tiahne k plecu — to sú

nemoce peene.
5. Mo tmavo-ervený, kalný; koža horúca; zácpa; bô v boku; bô

prestáva náhle si nemocný ahne na boliaci bok — to sú nemoce advín.

6. asté moenie; veká chu k jedlu; jazyk potiahnutý, lesklavý;

ústa lepkavé; behaka; ztrata duševnej a pohlavnej sily. Pri takýchto prízna-

koch 'nemocný trpí pravdepodobne na cukrovku.

XVII. Opuchnutie jako príznsdk chorôb.

1 . Opuchnutie štítnej žazy v krku znaí vole.

2. Opuchnutie a hnojenie sa žaz boku, slabín a pod pazuchou znaí

skrofle.

3. Opuchnutie rúk, nôh, brucha alebo prs a pri stláaní tela prstom ke
zostáva na om po tlaku jamka — môže znai vodnatíeku púc, peene,

advín, alebo choroby srdca.

XVIII. Poznávanie chorôb po púciach.

1. Krvácanie z púc (krv je jasno-ervená) ; opuchnutie nôh; všeo-

becná slabos; krátky, ažký dych i pri tom najmenšom namáhaní; ztrata

chuti k jedeniu; neporiadne trovenie; bados a niekedy hektická ervenos
tváre; nepravidená horúka; noné potenie. Tie príznaky predpovedajú

suchotíny.

2. Najprv suchý potom mokrý kaše; akési škrabanie v hrtane a za

prsnou kosou; všeobecná slabos; lovek sa cíti zle. To môže znai náhle

zapálenie priedušnice.

3. asté neporiadky priedušnice, s kašovými záchvatmi i pri najmen-

šom prechladnutí; ztrata chuti; slabos, chudos. Tu môžeme sa domnieva,

že nemocný trpí na poiatoné suchoty.

4. ažké dýchanie v záchvatoch; bô v prsiach a zimný, lepkavý pot

znaí nemoce srdca.

5. Ostrý, bodavý bô v avom ramene a v hrudi; ažké dýchanie, klo-

panie srdca a niekdy ošklivos znaia srdcovú asthmu.

6. Ke lovek krátko dýtha, bolí ho hlava má zvonenie v ušiach, má
klopanie srdca, trpí na neztrávnos, bezsennos a cíti akýsi ažký pocit v

prsiach, zaiste trpí na zväšenie srdca.

XIX. Svrbenie príznakom chorôb.

1. Svrbenie v nose a na okolici koneníka (riti), k omu sa druží nieke-

dy opuchnutie brucha a v noci škrípanie zubov, znaí hlísty.

2. Svrbenie na okolí koneníka, asom krvotok zo zadu; bô v kone-
níku a slabos v nohách, znaí zlatú žilu.

3. Svrbenie tela; na poiatku malé puchierky zvlášte na rukách medzi

prstami; neskoršie, následkom škrabania povstanú lišajovité hnisavé škvrny

a strupky. To je svrab.
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XX. Zimomriavka príznakom chorôb.

1. Zimomriavka a po nej veký bô a citlivos v bruchu; oškUvos,
suchý jazyk a plný, silný plus — znaia zapálenie pobrušnice.

2. Zimomriavka a trhavý bô na jednej strane prs; suchý kaše; krát-

ky dych; nemocný nemôže leža na zachvátenej asti tela — to je pravde-

podobne zapálenie prsnej blany.

3. Zimomriavka a hne za ou horúka, k tomu sa druží bô, žíze,

krátky dych; rýchly, ažký puls a bô sa horší pri kašli, to predpovedá zapá-

lenie púc.

Zimomriavka a za ou opuchnutie mandlí; bô hlavy, horúka; vysoký

rýchly puls; chrípavos; koža suchá; ústa poobtiahnuté bielo-žltavou blanou;

kaše; slabos. Tieto príznaky znamenajú skoro vždy Difteríu.

5. Zimomriavka; bô hrdla; ošklivos; bô v prsiach a v hlave; škar-

latový výsyp zachvacujúci tvár, šiju, hrdlo, nohy — to je šarlach.

6. Zimomriavka; jazyk vyzerá akoby s brunatnou kožušinou bol ob-

klopený; bô hlavy, vracanie, bô na okolí dolinky žalúdka; lepkavé potenie

sa tela. To je Typhus.

7. Zimomriavka; oi slzami naplnené; bô hlavy a v prsiach; výsyp

asi na 4-tý de; behaka; ošklivos. To sú frizle.

XXI. žalúdkové zjavy v chorobách.

1. Páliaci bô a citlivos žalúdka; veká žíze; horúka; plný puls;

bô hlavy; oi a koža sú žlté — to znamená žltú horúku.

2. Veké žranie a úzkostlivý bô v žalúdku; ryhanie; gásy; nadutos;

mdloby; ošklivos. Tie príznaky môžu znamena neuralgiu (ke je bô ne-

odvislý od jedenia) alebo môžu znamena vredy v žalúdku o poznáme po

tom, ke sa napijeme mlieka a bô prestane.

Jestli po jedení boasti sa zväšujú tu pravdepodobne máme do inenia

so zapálením žalúdka.





v. KNIHA.

PRVÁ POMOC
pri Úrazoch, nešastiach a nehodách

s návodmi umelého dýchania.

OBRAZ 190—B.

'Prvá minúta nášho žitia, je i prvá minúta našej smrti;

tak rýchle uniká život."
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PREDMLUVA.
"Milosrdenstvo je matka lieenia."

Stávajú sa prípady, zvlášte na dedinách, pri ktorých kým lekár nepríde,

lovek, z asti z vlastného popudu a z asti z prinútenosti a z lásky k blížne-

mu, musí hra rollu lekára. Ke patriná osoba chorému alebo chorej i ne-

pomôže, tak aspo nedovolí, aby do príchodu lekára, nieo škodlivého ui-

nilo sa pre chorého. V takých prípadoch nastane obyajne krik, pla a narie-

kanie; úslužné (ochotné) osoby, z dobrého srdca a asto zo zvedavosti bežia

na miesto prípadu, jajkajú, húfne preplujú celú izbu a obklopujú poste
nešastnej osoby. Potom poínajú sa rady; jedna osoba radí to, druhá iné,

z toho nastanú zvady, nedorozumenia, deti, ktoré s matkami prišly plaú a

biedny chorý aká pomoc jako Božské smilovanie a nieto loveka, ktorý by

sa chytil do pomáhania alebo do kriesenia, ke nemocný ztratil povedomie.

V takých a tým podobných prípadoch prvá pomoc môže urobi pre

chorého vemi mnoho. Nadovšetko osoby, ktoré prišly zo zvedavosti majú

sa odstráni. Prvá pomoc má sa kona pokojne, rozvážne a rýchle, lebo od

pokoj nosti, rozvážnosti a rýchlosti závisí, i nešastnému pomôžeme alebo nie.

Najdôležitejším prostriedkom oživi innos srdca a dýchanie je tak zvané

umelé dýchanie. Pre nezasvätencov (nelekárov) hodí sa najlepšie metóda

doktora Sylvestra, opísaná a znázornená na nasledujúcich stranách tejto knihy.

NÁVOD KU KRIESENIU ZDANLIVÉ MTVYCH.
Bezvedomie môže by vemi rôzneho druhu ku príkladu: po náhom

aknutie ide len o prechádzajúcu slabos srdca, ktorá je sprevádzaná zaka-

lením smyslu alebo ide o tak zvané mdloby, ktoré obyajne samé prejdú bez

všetkého zakroenia, bez alšej pomoci. Ale v ažších prípadoch môže
ís o hlbšie bezvedomie alebo o tak zvanú zdanlivú smr, pri ktorej všetky

zjavy života zdanlivé zmizly, ke zachvátená osoba zdanlivé nedýcha a

srdce zdanlivé nebije. V takých prípadoch našou povinnosou je to, aby

sme takých zdanlivé mtvych da možnosti kriesili a im všetkými možnými
spôsobami pomáhali tak dlho, až o sebe vede dajú.

Utopení, obesení, zmrznutí, zadusení, bleskom alebo elektrinou pora-

není udia môžu by len zdanlivé mrtví, ktorých rýchla pomoc zachráni

môže od skutonej smrti. Stalo ?a, že takí nešastníci za živa boli pochovaní

do matiky zemi len preto, lebo sa o nich myslelo, že sú skutone mrtví a i
môže by nieo strašnejšieho, ako ,by pochovaným za živa do veného hro-

bu? Preto každý lovek má vedie o kriesení takých nešastníkov, zvlášte

na dedinách, kde lekárska pomoc je nie vždy po ruke.

UTOPENEC.
Vytiahnuvše utopenca z vody, máme ho da. možnosti odnies na naj-

bližšie, pred zimou, vetrom a dažom chránené miesto; ke je to nemožné,

chytíme sa do kriesenia pod holým nebom. Najprv odstránime alebo roz-

režeme pozorne šaty, vyšetríme a vyistíme ústa, obrátime ho na okamžik

doluznaky tak, aby horná as trochu nižšie ležala než brucho, aby voda
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Obr. 191

OBRAZ 192.

OCHRANA PRI PRELOMENIU NA ADE.
Ratovanie ir,á sa prevádza tak ako to vidíme na obrazoch 191 a 192.

V Ústach a v hrdle nahromadená vytiekla. Tréme celé telo dajakou šatkou

alebo štetkou a neustále zahrievame telo. Jestli je utopenec v izbe a je k tomu

príležitos, položíme ho do teplého kúpea takže len tvár má zosta nad

vodou; po kúpeli dobre tréme telo a poneme vdychova do neho povetrie

(z úst do úst alebo cez nejakú rúrku) a lapíme sa do umelého dýchania

(Vi umelé dýchanie). Kým je utopenec nevzkriesený, nelejeme do neho

ni, okrem klistýru, ktorý sa má dáva teplý a do vody môžeme doda olivo-

vého oleja (alebo ricinového) a trochu soli. Náhle ku sebe prišiel, dáme
mu vody s vínom alebo trochu pálenky a hermankového aju, po om neš-

astník obyajne usne.

OBESENEC.

Jestli vidíme nešastníka vise, máme ho vemi pozorne sa, pri om
treba dáva pozor, aby pri odrezaní nespadnul a tým si nepoškodil. Položí-

me ho tak, aby hlava a prsia ležaly nieo nižšie; pokropíme ho viac ráz stu-
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denou vodou; krútime mu pozorne krkom na všetky strany, aby sa stlaená

priedušnica opä vyrovnala; dáme mu klistýr z teplej vody s dodatkom soli

a oleju alebo vinného octu; celé telo, zvlášte brucho, prsia a nohy tréme tep-

lými alebo v teplom vinnom octe zamoenými handrami; nohy vstríme do

teplej vody až po kolená; tvár mastíme vinným octom a zavedieme dýchanie

tak, ako sme to pri utopencovi opísali, to jest umelé dýchanie (Vi obsah.)

HLADOMOR.
(ZDANLIVÁ SMR NÁSLEDKOM HLADU.)

Najprv dáme nemocnému teplý, mlieny klistýr a neskoršie zase mlieny
klistýr s dodatkom kuracej polievky. Náhle chorý poína dýcha, dávajme

mu mlieko, ale len po malých lyžikách o 10 ntiinút a neskoršie po jediacich

lyžkách a konene po sklenikách a k tomu hrianky (hrianený chlieb), po-

lievku alebt) hovädzí aj (beef tea). Dávajme pozor, aby nemocný primno-

ho nejedol, lebo to by mu len škodilo.

ZMRZNUTIE.

Zamrznutého opatrne dopravíme, dovezieme alebo donesieme do naj-

bližšieho domu, dáme pozor, aby sa niektorý úd nezlomil a položíme ho na

stôl alebo na podlahu v takej izbe, kde je nie zakúrené. Potom pozbavíme

ho šiat (do holá) nanosíme snahu a na ten sah položíme nešastníka hlavou

trochu povýšenou a celé telo obložíme sahona pri om tréme sahom hlavu,

prsia a krk. Jestli by snahu nebolo, položíme ho do studenej vody a dodá-

vame do nej ad. Náhle sa nejaké znaky žitia pokazujú, máme ho hne na

sucho poutiera do teplých šiat, alebo do bárs akých pri ruke nachádzajúcich

sa handier obali do teplej postele položi (ale nie v teplej izbe). Ke je

telo teplé, ale niektorý úd, noha alebo ruka ešte zdanlivé mrtvá, dá sa na tak

dlhý as do snahu alebo do studenej vody, až z neho zima vyjde a potom

sa tiež do postele vstrí. Ke nemocný prichodí k sebe, da mu pálenky

alebo bazového aju a stara sa, aby teple bol obalený. Vôbec teplo musí

prichodi z vnútra a nie zvonku.

PRELÁMANIE SA CEZ AD.
Prihodí sa, že pri koruovaniu alebo pri nejakej práci na ade tento sa

prelomí a lovek spadne do vody. Ponevá priblíži sa k takej, do vody pod

ad spadnutej osobe je nebezpeno, nastane poplach, ako a o robi, aby

bolo možno loveka vyratova.

Ratovanie má sa prevádza tak, ako to vidíme na obrazoch 1 9 1 a 1 92,

UDUSENIE ZLÝM VZDUCHOM, GÁSOM, DYMOM.

Ke je lovek omráený zlým vzduchom, gásom, dymom alebo nieím
podobným, o sa môže sta v studni, v uhlodoloch alebo voakde inde, ide

tu o to, že dýchanie prestáva a že následkom toho hromadí sa v púciach
škodlivá, uhliitá kyselina, takže v krátkej dobe musí nasta smr, ke sa

hne nechytíme do ratovania zastihnutého. Prvé o treba urobi je, aby
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udusený bol vynesený na erstvý vzduch, potom mu treba rozpusti oblek,

položi ho doluznaky na podlahu a pokraova s umelým dýchaním poda
Schaefera, Sylvestra alebo Marshalla-Halla. (Vi "umelé dýchanie"). Ke
zane dýcha, pokúste sa o lo, aby ste ho prinútili k vracaniu, takže ho za-

nete niei'n v hrdle štekli, alebo tým, že položíte svoj prst do jeho hrdla a

tým ho v hrdle šteklíte. Nikdy nedávajte mu nieo pi, ponevá tekutina tá

mohla by ho zadusi. Tre celé telo, zvlášte brucho a prsia teplými alebo

v teplom vinnom octe zamoenými handrami, ke je to možné. Náhle mô-
že dýcha dajte mu limonádu alebo nejaký aj.

OMRÁENIE OD PADNUTIA ALEBO OD ÚDERU.

To je prerušenie modzgovej innosti od úderu alebo od nejakého iného

mechanického úderu hlavy.

Bezvedomie; bados tváre; chrápavé dýchanie; studené nohy i ruky

at.; jestli k nemu hovoríme, dá nám odpove a zase ztratí vedomie a mno-
horáz musí preleža celé týždne ba i mesiace kým sa mu pamä navráti.

Lieenie:—Najprv položme nemocného do postele, s hlavou nižšie a

prikladajme nieo teplého k šapám. Nenume ho k jedeniu alebo k pitiu.

Netreba k nemu hovori; necha ho pokojne leža. Jestli sa innos modzgu
navráti, podvihnime mu hlavu vyššie a nechajme ho leža v najväšom pokoji

za tri-štyri týždne, aby sa takým spôsobom zamedzilo zap^enie modzgu a iné

záchvaty. Na poiatku záchvatu môžeme mu omáa jazyk arnikovou tink-

túrou s pomocou pera alebo handriky, ale náhle k sebe prijde, nechajme to.

ZAKNUTIE.

Zaknutie podobá sa mdlobám jestli je ono nie priveké. Takýni mož-

no dáva trochu brandy, káfrových alebo Hoffmanských kvapiek. Priklada

flanelové obklady, v horúcej vode vyžmýkané na nohy i na brucho. Necha
nemocného v pokoji a nehovori k nemu.

UMELÉ DÝCHANIE.

Jestli je to utopenec, máme mu ústa otvori, vyšetri a od piesku a špiny

oisti; pri všetkých nehodách starajme sa o to, aby sme boli chladnokrvný-

mi, to jest aby sme sa nerozúlili. Jeizyk nešastníka vytiahneme von, aby

prístup vzduchu do púc nebol zamedzený; uchopíme šatkou jazyk, stiahne-

me ho dolu tak, aby bol vypazený o sa dá docieli jestli dajaký opasok

ovinieme okolo vypazeného jazyka a brady, jedným slovom priviažeme ja-

zyk ku brade.

I. Metoda kriesenia da Doktora Sylvestra.

Pamätajme, že jazyk má by vypazený. lovek ktorý vzkriesenie

koná, stane si za hlavu nešastníka, chopí obe ramená (ruky) tesne hne
nad loktom a ahá ich zodpovedným rovnomerným ahom najprv hore až

cez hlavu a potom spustí ich dolu, tak isto rovnomerne, pri om ramená na

okamžik pevne stiskne ku stranám hrudníka, aby vychádzanie vzduchu z púc
sa podporovalo. Cím pravidelnejšie a prísnejšie prevádzame tieto pohyby.
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Obr. 194 Obi-. 1!>8

UMELÉ DÝCHANIE PODA DOKOROV MARSHALLA-HALLA, SCHAEFERA A SYLVESTRA.

Umelé dýchanie podFa Dra. Marshalla—Halla. (193 a 194.)

Obraz 193. Prvá poloha. Obraz 194. Druhá poloha.

Umelé dýchanie poda Dra. Schaefera. (195 a 196.)

Obraz 195. Prvá poloha. Obraz 196. Druhá poloha.

Umelé dýchanie poda Dra. Sylvestra. (197 a 198.)

Obraz 197. Prvá poloha. Obraz 198. Druhá poloha.

tým rýchlejšie dostaví sa výsledok. Niekedy musí sa manipulácia kona za

celé hodiny, kým sa prvé, samostatné dýchanie ukáže. Až ke sa dýchanie

ukázalo, môžeme si odpoinú, lebo tu podarí sa skoro vždy úbohému, už

dýchajúcemu, aby pomaly prevádzal sám silnejšie a silnejšie pohyby prší,

až konene otvorí oi, vzdychne si a pomaly vráti sa ku vedomiu. Ponevá
tá práca môže trva dos dlho a môže sily jedného loveka vyerpa, preto

najlepšie je, jestli tú prácu konajú dvaja striedavé, ale neprestajne. Je to

nevyslovitená rados, jestli sa podarí po dlhých, mnohých pokusoch zachrá-

ni udský život takou namáhavou prácou.

Musíme tu ešte priponienú, že ím pokojnejšie a rozvážnejšie konáme
kriesenie, tým je väšia nádej ku zachráneniu života. Nariekanie a pla úbo-

hému nepomôže. Jestli neznáme si rady, najlepšie je posla po lekára a sta-

ra sa o teplú postel, o uvolnenie šiat a o zastavenie krvotoku, jestli sa taký

ukazuje; ale vždy robme pokojne, s rozvahou, usilovne, ponevá iná by sme
viac škodili, než pomohli. (Vi obrazy 197— 198.)

II. Umelé dýchanie da Dr. Marshalla-Halla.

Položíme nešastníka doluznaky (na brucho), elom na jeho pravú

podloženú ruku ako to vidíme na obraze íslo 193; potom stredná osoba

obráti ho na bok (vi obraz íslo 194). Takto obraciame ho z prvej polohy

do druhej s tvárou na bok; také obracanie má sa prevádza asi 1 5 ráz za mi-

nútu. S obracaním tela stlaujú a rozširujú sa umelým spôsobom prsia a

vzduch prúdi sa do púc. Jestli zdanlivé mrtvý po 1 5 minútovom našom na«

máhaní nezaína sám dýcha, chyme sa spôsobu umelého dýchania da Dr.

Sylvestra.

III. Umelé dýchanie da Dr. Schaefera.

Najprv odstráni šaty a položi nešastníka doluznaky na pokrovec, na

kabát alebo na šachtové plátno, ktoré je rozprestrené na zemi; jedna ruka za-
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stihnutého má by držaná tak, aby tá vynievala rovno ponad jeho hlavu a

druhá ruka má mu by podložená pod hlavu; hlava má sa obráti trochu na

stranu a jazyk vytiahnutý do predu; tabak, gumu, falošné zuby alebo podobné
veci majú by z úst odstránené. Položi kabát alebo nieo iného pod nižnú

iastku prs a potom zauja stanovisko tak, ako to vidíte na obrázku íslo

195; vystrite prsty a položte vaše ruky na spodnú as jeho rebár tak, aby sa

vaše palce spájaly a potom tískajte dolu a dnu, ke stisnete potom pomaly
upúšajte od tískania, ale vaše ruky držte na mieste (vi obrázky ísla 195

—

196), potom zase opakujte stískanie prstami, jako pred tým dolu a dnu a

v tomto pokraujte od 16 do 20 ráz za minútu. V tomto vytrvajte prinaj-

menej za tri hodiny, jestli skorej by omráený nezaal dýcha. Ke už zane
dýcha, držte ho v teple tak, že ho poprikrývate kabátami, pokrovcami, peri

nami alebo nieím podobným; k nohám prikladajte mu teplé obklady, aby

v teple ležal, kým dôjde lekár. Pi mu nedávajte ani pálenky, ani brandy,

ani kávy, ani žiadon iný pokrm alebo nápoj do tých ias, kým nie je v stave

hovori a prehltáva.

SLNENÝ ÚPAL.

Slnený úpal zastihuje udí v lete pôsobením slnených lú na modzog
zvlášte pri pochodoch (vojenské cvienie) a pri iných vekých námahách te-

lesných i duševných. Pred úpalom cíti lovek malátnos, ospalos, závrat,

tvár erveneje, puls pomaly bije a lovek naraz klesá bez vedomia. Ale
úpal môže by spôsobený i duševným namáhaním, smädom, hladom, pija-

tikou at.

AKO SA MÁME CHRÁNI PRED ÚPALOM?

Najprv varujme sa pálenky; nepracujme o hlade; máme pretrhnú prácu

na chvíku; na hlavu prikladajme kapustný list a nosme široký klobúk; košea
okolo krku má by voná alebo celkom rozopjatá; umývajme telo viac ráz

denne; presta jes veprové mäso a varova sa ažkých pokrmov.

Lieenie:—Nikdy nepriklada ad na hlavu a stara sa o dopravu ne-

mocného do chládku; umy telo letnou vodou alebo káfrovým špiritusom

(do vody dodáme nieo octu) ; na prsia dáme horicový flajster a ako náhle

prichodí k sebe, dajme sa mu napi teplej lemonády, alebo vody s kúskami

adu.

BLESKOM OMRÁENIE.

Jestli sa také nešastie stalo v izbe, máme hne vynies nemocného na

svieže povetrie alebo pootvára obloky i dvere, popusti na om všetky tesné

šaty a položi ho do postele chrbtom a hlavou vyššie položenými. Pokropi

a umýva studenou vodou tvár, prsia a hlavu, alebo priklada chladné obkla-

dy na hlavu. Jestli máme pri rukách ostrý ocot, salmiak, amoniu alebo iné,

ostro voavé tekutiny, dáme ich nemocnému voa. Máme sa stara o vhá-

anie a vdýchanie erstvého vzduchu v ústa a v púca omráeného. (Vi
obsah "Umelé dýchanie"). Odporuuje sa aj zemný kúpe to jest obsypanie
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nešastníka erstvou hlinou. Akonáhle život sa vráti, môžeme mu da trochu

vína, brandy, alebo iernej kávy.

CUDZÉ TELIESKA V NOSE.

Stáva sa, že nejaké cudzé telieska, ako fazua, hrach, gombík, kúsok

dreva a iné látky, dostanú sa do nosa, niekdy tak vysoko, že ažko ich je

z nosa odstráni. Najjednoduchejším prostriedkom je vystrekovanie nosa

vodou. Alebo vezmite trochu tabaku na kýchanie, o tiež odstráni niekdy

látku z nosa. Ke sa ani to nepodarí, zavolajte lekára, ktorý to vláskovou

kukou vytiahne.

CUDZÉ TELIESKA V OIACH.

Je to stav, ke nám nieo do oka spadne. Ke je to prach, netrite oko,

ako sa to obyajne robí, ale nech to dakto vyšetrí a poas vyšetrenia pohybuje

okom hore, dolu, na pravo i na avo. asto podarí sa odstráni teliesko

z oka okrajom istej, vreckovej šatky. Niektorí lekári nakvapkajú do oka

olivového oleju a takým spôsobom odstraujú zrnká, prach, triesky vemi
snadným spôsobom. Jestli nastúpi zapálenie oka následkom látky do oka

vniknutej, v tomto páde vlejte do jedného pintu vody lyžiku arnikovej tink-

túry, namote do tej miešaniny obkladok, vykrúte ho a priložte na zapálené

oko. Jestli ide o triesku, vrazenú do oka a ktorú, i to je trieska, i kus žele-

za, i hrubší prach, vidíme na rohovke ako tmavý bod, vtedy priložte pred-

bežne studený obkladok okolo oka a poproste najbližšieho lekára, aby vám
to odstránil.

CUDZÉ TELIESKA V UŠIACH.

Jestli sa malé zvieratko dostane do ucha, probujme ho odstráni vystre-

kovaním, alebo akýmkovek istým olejom, nakvapkaným do ucha. Drô-

tom alebo iným predmetom nech si to lovek ani sám nerobí, ani nech si

nedáva robi (vyjmúc lekára), lebo môže si bubienok prebi a na veky

ohluchnú.

BESNOTA.

Besnota prechodí zo zvierat na udí pohryzením nie len psa,, ale aj

maky, vepra at. Pes, asi tri dni pred vypuknutím besnoty, chodí zhrbený

a zárove nezažíva žiadnu potravu. Asi na tretí de mení sa v svojom cho-

vaní, stáva sa vemi chytrým, má vekú náklonnos kúsa, vyje jakýmsi

zvláštnym, smutným hlasom a potka sa aleko od domu. Ztratí schopnos
k rozpoznávaniu jedál, požíva hlinu, srs, slamu, papier at. Za pár dní

potom nastanú príznaky ažšie, hltanie stáva sa horším, ba celkom nemožným
a smr nastúpi, obyajne ku koncu prvého týžda.

Ke lovek skutone besným psom bol pokúšaný, podlieha tiež niekdy

tej strašnej nemoci. Za as javí akúsi zádumivos, smútok, bojazlivos a

strach; pozdejšie prejavuje zvláštny, sahujúci pocit v hrtane, úzkos na

prsiach, strašnú pobúrenos, veký, nevydržatený smäd, nemôže vystá ni
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blyštiaceho sa pred oima, myslí len na vodu a ke sa jej i napije, dusí ho pri

prehltaní. Sliny sa nasbierajú v ústach, penia sa a teú z úst. Ke ho napá-

dajú a dusia. Tak to trvá asi 24 hodín, v niektorých prípadoch 3—8 dní, až

konene mocný záchvat kovitý uiní konec jeho trápeniam. Ked* už

vzteklina vypukla, niet nádeje na vylieenie. Ked* ale taký nešastník do

tretieho da pomáha si, zaiste môže by vylieeným.

Lieenie:— 1. Najprv treba ranu vyssa, vypáli žeravým železom alebo

žeravým kameom (Lapis Causticus) a ím skôr da sa do opatery lekára.

2. Syrijský predpis: Zrobí sa z Durmanu (Stramonium) silný odvar.

(Dve hrste na kvartu vody a to sa varí za pol hodiny). Durman sa tak dlho

varí, aby sa polovíc vody vyvarilo, to jest aby z kvarty vody nezostalo len pol

kvarty. To sa potom precedí a nemocný má ten celý odvar vypi naraz.

Obr. 203 84

Obr. 204

XIX TABUKA.

Obraz 203 znázoruje besného psa. Viditenými príznakmi sú: Penenie sa pysku a stiah-

nutie chvosta medzi nohami ako to znázorneno rúkami. Ke lovek bol besným psom pokúšaný,

starajme sa zastavi obeh jedu ; šatkou, alebo povrazom má sa obviaza okolo rukv ^lebo nohy medzi

napadnutým miestom a srdcom ako to vidíme na obraze 204.
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Po tom odvaru bude sa nemocný zdanlivé cíti horšie, ale len za chvíku, po

om obyajne nesleduje polepšenie.

3. Dr. J. C. Caswell hovorí, že v nemeckom kraju lieia besnotu takto:

Rana sa umyje hne po pokúsnutiu octom rozmiešaného teplou vodou a ne-

chá sa až je suchá. Potom zapustí sa pár kvapiek solnej kyseliny (Muriatic

Acid) do rany. To vraj zachránilo mnoho udských životov od výbuchu

besnoty.

4. Konene spomnieme ešte jeden vemi jednoduchý prostriedok, kto-

rý odporúajú viacerí lekári, professori a mudrci. Je to myšie uško ili hviezdz-

nica (Stellaria média — Chickweed). Tá malá, jednoduchá avšak silná ra-

stlina rastie okolo ciest, na telej zemeguli. Odvar robí sa takto: Dáme do
istého hrnca jednu uncu (dve jedáce lyžky) z tej rastliny a na to nalejeme

jednu kvartu piva a necháme vari dokia sa pivo nevyparí do polovíc obsa-

hu. Potom odstavíme, precedíme cez isté plátno a z toho dáme nemocnému
(jestli je silnej sústavy) jednu tretinu z odvaru ráno, na druhé ráno druhú

tretinu a na tretie ráno ostatnú tretinu. Ke besnota už vybuchla, možno mu
dáva po šialoke každé tri hodiny alebo každých šes hodín po šialoke.

Ke je nemocný slabej postavy, vtedy dáva mu v menších dávkach a de-

om do 1 2-ho roku menej. Lekári, ako Fr. Kanouse, professor King, kaz
Muhlenburg a iní ruia, že je to jeden z najlepších prostriedkov medzi všet-

kými liekami proti besnote.

UHRYZNUTIE HADOM.

Jedovaté hady sú rozoznávane po ich krku, ktorý je hne za hlávkou

vemi tenký. Po uhryznutí starajme sa zastavi obeh jedu. Vaková šatka,

povraz alebo okovek je po ruke, má sa obviaza okolo nohy alebo ruky,

medzi napadnutým miestom a srdcom a hne sa lapi do vyssania jedu ústa-

mi z rany. Pri takom vys.sávaniu žiadne nebezpeenstvo nám nehrozí, jestli

ústa a povrch eusti nie sú popraskané a jestli sa jed neprehltne.

LJeenie:— 1. Petrolej je vemi pomáhajúcim prostriedkom proti uhryz-

nutiu hadom alebo iným jedovatým plazom. Namo handru do petroleju a

prilož ju na ranu. Jestli rana nie je dos otvorená, rozrež ju trochu a tak

prilož obkladok. I z dnuká dávaj petrolej po jednej lyžike každú hodinu
kým 3 alebo 4 lyžiky neboly užité.

2. Dávaj pacientovi pi alkoholické nápoje špiritus, pálenku, brandy a

podobné. Nech pije hodnú zásobu každých 1 5 minút.

3. Cibua rozmazganá a na ranu priložená zachránila mnohých od smrti.

V kritickom položení treba celé telo cibuou obali, z vrchu polieva letnou

vodou a obklady zameni novými každú pol hodiny.

4. Prilož na ranu jednu lyžku šmalcu a z dnuká tiež užívaj rozpustený"

šmalec každú pol hodiny jednu lyžku kým za 6—8 lyžiek nebolo užité.

5. Jestli môžeš dosta hadový kore (Sanicle) zrob z toho silný odvar

a užívaj zvonku ako príkladok a z dnuká po šialke každú hodinu.

6. Mäkké, kl ej asté blato môžme tiež priklada na ranu. V každom pá-

de treba posla po lekára. (Vi obraz 200).
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XX. TABUKA.

PADÚCNICA
Ke pociujeme prvé príznaky padú;/uc-

•nice, obviažame ramená a nohy povrázkoni
A síce pevne, na miestach hviezdou pozna-
•ených na obr. 199. a asto tým predídeme
•nemoci.

UHRYZNUTIE HADOM
Obraz 200 znázoruje uhryznutie hadom.

Hne po uhryznutí treba silne obviaza

nohu povrazom na miestach rúkami ozna-

ených a hne sa chyti do vyssania ústa-

mi jedu z rany.

XXI. TABUKA.
MRTVICA.

Pri porazení mnohé životy môžu by za-

•chránené obviazaním nohy jjovrazom a

tlakom na erus ako to vidíme na obraze
•201.

BÔ ZUBOV.

asto bô zubov dá sa zastavi tlakom na

centrálny nerv na 202. obraze rúkou

oznaený. Tlak má by silný.





Vi. KNIHA.

NÁKAZLIVÉ
(chytavé)

infekné nemoce a ich lieenie

OBRAZ 204—A.

Osoba suchotinami zachvátená a zárodky suchotín.

'Kto odsudzuje prírodu, haní materinské lôžko, ktoré nás všetkých splodilo a zrodilo.

— haní vlastnú rodiku svoju."
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NÁKAZLIVÉ NEMOCF.

(Da rôznych prameov.)

"Neistota, nemoc a morálna smr sú troj-

kou všetkých vekov, všetkých asov."

Nákazlivé choroby sú také nemoce, ktoré pochádzajú vniknutím malých

organických zárodkov do udského tela. V užšom smysle slova vniknutie

týchto malých zárodkov (baktérií) nemôže sa považova za príinu chorôb,

nech ony prichádzajú do tela cestou zažívacieho kanála alebo krvou, — ale

množenie ich vo vnútri robí organismus chorým. Príznaky každej nákazlivej

choroby, jako horúka, boas hlavy, nechu k jedlu at., ktoré vždy viac-

menej sprevádzajú chorobu, sú predovšetkým v spojení s ohromným množ-

stvom týchto zárodkov a síce tak, že ich rozkladom vzlnikajú v krvi také

plody rozkladu, ktoré úinkujú na organismus jedovaté. Avšak nie všetky

malé mikroorganismy alebo mikróby (zárodky) úinkujú choroboplodné.

Tak ku príkladu i v najistejšej pitnej vode vyskytujú sa mikróby v nekone-
nom pote a predsa netrpí tým voda ani na chuti, ani nestáva sa tým zdraviu

škodlivou, kdežto chemická, istá, destilovaná voda bola by, jako pitná

voda, nespôsobilá. Len docela urité mikróby sú nám pod istými podmien-

kami nepriateskými. Poda obmedzeného potu rastlinných príživníkov

sú to najmä tak zvané baktérie (jedn. po. bacterium), ktoré môžeme pokla-

da za pôvodcov chorôb. Ponevá predpokladám, že najdú sa medzi

mojimi itatemi i takí, ktorí nemajú o týchto veciach uritý pochop, preto

sdelím tu o baktériách jednoduché pojmy a objasním na krátko podstatu

nákazlivých chorôb.

Vynálezy Pasteura, Kochá a ich následníkov pri konci 1 9. stoletia vy-

jasnily, že horúky (týfus, malária, kiahne, cholera, suchotiny a iné), ktoré

napádajú zdanlivé zdravých udí, zapríiujúc ostré, náhle ale krátke nemoce
— trvajú za istý as a potom miznú, — vyskytujú sa pomocou mikroparasitov

tak zvaných mikróbov. Pod slovom "mikroparasity" rozumieme cudzopas-

níkov (mikros—malý a parasite—príživník), to jest malé príživníky pasúce

sa na cudzom pokrme, na úkor svojho hostitea bez toho, aby mu to vyna-

hradily. Niektorých cudzopasníkov jako blchy, vši, trichiny at. môžeme
vide našimi oami, ale sú i také, ktoré len pod silným drobnohadom sú

viditelné a práve té neviditelné mikróby menujú sa mikroparasitami, lebo

pre ich malikos oko naše ich nemôže vide. "Pomocou drobnohadu
odhalily sa neznáme svety v malom, útlom, ústrojnom živote. V niekokých

kvapkách vody objavil sa celý svet malých zvierat, ktoré pred tým poíta-

valy medzi nálevníky, a ktoré sú tak útle, že ich džka odhaduje sa len na

1-10 linii a predsa majú hrtan, d'asná, zuby, žalúdok, revá, žazy, vajeník,

oi, krv, žily a nervy. Kvapka morskej vody obsahuje v sebe nepoetné

množstvo zvierat v najrozmanitejších formách a každá jednotlivá táto byt-

nos je dokonalým a samostatne žijúcim živoíchom. Vo vode bleskurýchle

pohybujúca sa monada je tak malá, že v jednej kvapke vody môže sa ich

nachádza viac než jeden million a každá je dokonalým živoíchom, ktorá

sa pohybuje, zrie a troví," (Biichner). Mnohé z týchto cudzopasníkov
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náležia ku mikrobom a ponevá mikróby formujú veké skupiny rastlín a

živoíchov, z ktorých mnohé nemôžu sa považova za nepriateov, škodcov

loveka, ba naopak, sú vemi osožné, — preto len malá as z nich náleží

do klassy cudzopasníkov. Té, o nežijú cudopasný život, sú sberae smetiska

a žijú asprophytický život, to jest živia sa organickými látkami zvlášte na

povrchu zeme. Nákazlivé nemoce teda vyskytujú sa cudzopasnými zárod-

kami, ktoré dostanú sa do nášho tela a v om sa rozmnožujú — CHYTAJÚ
SA — preto také nemoce menujeme chytavými nemociami. Samé nemoce
sa nechytajú, ale cudzopasníci sa prenášajú alebo "chytajú" s loveka na

loveka práve tak, ako blchy môžu sa prenies zo psa na loveka alebo

ploštice s miesta na miesto alebo vši z dieaa na diea. Takýmto chytaním

alebo prenášaním, povstávajú epidemické choroby, cholery a iné, lebo zá-

soba obecného pokrmu, vody alebo mlieka, alej káry, šífy a pôda sú

choroboplodnými zárodkami — mikrobami — nakazené a té mikróby ahko
prenášajú i dostávajú sa do udského tela. Najdôležitejšie formy mikróbov

sú droždie, piese a baktérie.

Droždie sú malé rastlinky, pozostávajúce z jednobunkového jadierka

a chovajú sa na cukre. Ku svojmu množeniu potrebujú teplotu a vlhkos.

Niektoré z nich hne po skonení hostiny zlenivejú, umierajú, vyschnú a

obrátia sa na prach. Iné plávajú v povetrí, vždy hotové do pažravej práce

na jakékovek, cukor obsahujúcej látke. Droždie potrebujú sa v cestách,

ktorých peieme chlieb a pri vyrábaní alkoholu (liehu). Obraz 206 znázor-

uje zárodky droždí.

Piese je tiež rastlinka. Rastie vo všelijakých mokrých látkach, pôso-

bujúc v nich hnilobu. Plesne poznávame po kožušnatom povrchu zachvá-

tenej látky (Vi obraz 205). Kedý-tedy vypúšajú tenuké ratolesti na

konci ktorých nachádzajú sa zárodkové bunky a v nich semená alebo výtrusy.

Té semená plávajú v povetrí a náhle najdú dobrú pôdu, hne poínajú sa

množi. Plodia sa zväša na mtvej hmote, avšak niektoré dostanú sa i do

živej asti tela; tak ku príkladu lišaj (ringworm) zapríinený býva plesou

v udskej koži; rapina (mildew) a jedovaté hubky (toadstools) prináležia

k plesovej famílii.

BAKTÉRIE.

Baktérie môžu by rastlinné a živoišné. Sú to vemi malé bytnosti a

považujú sa za pôvodcov rozliných nemocí. Sú ony tak nekonene malé,

že možno ich vide len pri vemi silnom zväšení drobnohadnom. Pozostá-

vajú z jednobunkového, bielkovitého jadra, v útlej blane obaleného. Náuka

o baktériách je nie mladá. Už v roku 1671. objavil jezuita Athanaseus

Kircherus so svojim jednoduchým drobnohadom, že "všetky hnijúce látky

pokryté sú nesíselným potom malých ervov". Poda podoby delia sa

baktérie na tri skupiny:

I ) Bacilly, alebo baktérie tykovité, majúce podobu tyky. Obrazy

210. a 214. znázorujú tykovité baktérie.

2) Kokky, Mikrokokky, alebo guovaté baktérie. (Vi obraz 211.)

Té sú alebo srazené v podobe reaze, ako šnúra s perlami, tak zvané strep-
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Obr. 210

Obr. 205
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dobrom poriadku a šavy zažívacie sú chybné, vtedy môžu baktérie zaprí-

ini rozmanité nemoce ako behaku, choleru, týus, zapálenie at. poda
toho, aký druh baktérií osadil sa v revách a v žalúdku. Kde sa baktérie

osadia, tam sa vemi rýchle množia. Okrem zažívacích ústrojov vnášané

sú baktérie aj dýchaním vzduchu a zapríiujú suchoty, záškrt, zapálenie

púc a iné rozmanité, chytavé nemoce; ale i tu chráni nás príroda tým, že,

ako je nám už známo, slizné blany obkuujú celé ústroje dýchacie a takým
spôsobom sú ochranou nášho tela, to jest, jestli je telo zdravé. Ako zdravý

lovek môže pohta bacilly cholerové bez toho, aby onemocnel, lebo žalú-

doná kyselina je tiež nepriateom baktérií a ich nií, — tak práve môže
zdravý lovek vdýcha bac'lly suchotín, bez toho, aby dostal suchoty.

Ale cez kožu dostávajú sa baktérie do udského tela; koža síce, súc

pokrývkou tela, chráni ho proti škodlivostiam, ale baktérie sú malé bytosti

a tak i cez té najmenšie otvory, póry, môžu sa dosta do tela. Preto nemoce,

ako ruža, ankír a iné, len vtedy môžu zapríini nákazu, jestli sa podarilo

baktériám tých chytavých chorôb vniknú cez kožu do krvi, kde sa potonm

vyvíjajú. Tak vzniká hnojenie povrchné i hnojenie, zasahujúce ústroje

hblšie ležiace tým, že baktérie spôsobujúce hnojenie, (Streptokokky a Staphy-

lokokky) vnikajú do krvi. I tak zvaná "otrava krvi" je zapríinená bakté-

riami.

alej môžeme pozorova, že niektoré baktérie úinkujú len na tom,

alebo okolo toho miesta, kde do tela vnikly, ako to vidíme pri vredoch,

(abscessu) pri mäkkom ankru alebo pri hnilobe zubov; iné zlase rozširujú

sa po celom tele a zapríiujú všeobecné chytavé choroby. Tie majú uritý

as, a oznaujú tú dobu, ktorá uplynie od vniknutia prvých príznakov chorob-

ných, to jest dobu, akú baktérie potrebujú, aby pripravily sa ku záhubnej

svojej innosti.

Nasledujúca tabuka, dr. Kohnom z Yale University sostavená, pouka-

zuje dobu rôznych chorôb:

XXIV. TABUKA.

Nemoc

ŠARLACH
Záškrt'
POKY
(Kiahne)

OVIE KIAHNE
TÝFUS
FRÍZLE

ZAPÁLENIE
MANDLÍ
SOMÁRSKY
KAŠE

Nemoc obyajne
poína sa

4.
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DOBA RÔZNYCH CHORÔB.

Sú nemoce, ktoré vyskytujú sa nepravidelne, ako ku príkladu besnota,

pri ktorej príznaky jej pokazujú sa niekedy až o 30 do 60 dní a niekedy i

neskoršie.

JAKO POMÁHA SI TELO PROTI ZÁRODKOM?

Baktérie môžu rias v každej, bielkovinu obsahujúcej dutine. V ústach

len sa tak hemžia a zapríiujú smrad a mnohé choroby a neporiadky.

Veké množstvo baktérií nachádza sa v žalúdku, v revách a v lymfových

priestoroch; tu vyrábajú ostré jedy tak zvané toksiny (toxin), ktoré dostanúc

sa do krvi, spôsobujú nemoce jako ružu, suchotiny, týfus a iné .

Proti týmto príživníkom neprestajne bojujú biele telieska krvné — leu-

kocity, ktoré smelo môžeme nazva policmanmi, katmi a hltami zárodkov.

Ke je telo v dobrom zdraví, biele telieska vandrujú sem a tam v krvi

jako to vidíme na obraze 230. Tabuka XXV. Ale náhle postretnú sa s

dajakými zárodkami, ony hne prebijú sa ce2Í útle steny krvných ciev a

jako armáda vyliahnu na bojište a vynasnažujú sa premôc zárodky, o
jestli sa im podarí, lovek sa skoro vyliei a naopak, ke zárodky premôžu

tých bojovníkov, biele telieska, vtedy lovek musí zomre. Obraz 234. a

235. znázoruje boj so zárodkom a Obraz 236. vyobrazuje víazstvo bie-

lych teliesok. Obrazy 237. a 238. znázorujú boj so zárodkami a smr
bielych teliesok (239).

Každ|ý abscess je zapríinený baktériami a i tu biele telieska pomáhajú

pri hojení tela, ako to vidíme na obraze 232.

Krém bielych teliesok je v krvi a v lymfe ešte jedná látka, ktorá tiež

nií zárodky. Je to akási germinálna látka, o ktorej mnoho ešte nevieme,

avšak je isté, že má vekú, zíárodky niiacu silu. (Mueller.

)

DESINFEKCIA ILI NIENIE CHOROBOPLODNÝCH ZÁRODKOV
Z VONKU.

Pri opísaní baktérií hovorili sme, že väšina všetkých chorôb spôso-

bená je vniknutím, poažne množením sa malých, neviditelných, rastlinných

alebo živoíšnych, choroboplodných zárodkov. Najväšími nepriatemi fý^ch-

to malých živoíchov sú horúos, istota, slnko, povetrie a zem. Veká
horúos (para) nií a istota bráni nás od ich šírenia sa. Desinfekcia šiat

po chytavých chorobách nie je ni iné, ako vyparenie šiat horúcou vodu

alebo parou. Detské mlieko prevaríme z tej príiny, aby sme ho preistili

od všetkých chorobo-plodných zárodkov. Desinfekcia môže sa týka

udského tela, šiat, prádla, príbytku, záchodov, vody, zeme at. Slnko

je tiež jedným z najúinlivejších prostriedkov nienia zárodkov. Ono suší

pokrm, na ktorom sa té zárodky pasú a tým sušením pokrmu a svojou

chemickou silou ich nií. Slnené paprsleky sú metlau choroby. Vietor

je nám tiež na pomoci. V zatvorených izbách zárodky, ktoré opúšajú choré

telá, môžu sa nahromadi a s asu na as nazpät sa navráti a tým predži
chorobu. Dobré prevetrovanie je výborným niiteom chorobo-plodných

zárodkov. I zem nám v tomto niení pomáha. V zemi nachádzajú sa
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,Obr.238
obr.

Obr.234 Obr.235 Obr. 236 obr. 237 ' '
Obr. 239

XXV...Tabuka. Leukocity (biele telieska) a ich práca.

OBRAZ 225. Biele telieska krvné (Leukocity).

OBRAZ 226 a 227. Boj bielych teliesok s cudzopasníkmi; 3, 4, cudzopasníci.

OBRAZ 228 a229. Víazstvo bielych teliesok.

OBRAZ 230. Tu vidíme niektoré priechody bielych teliesok z vláseníc. Rúky znázorujú priechody.

OBR^Z 231. Biele telieska hemžia a ponáhajú sa do boja proti príživníkom, a, d, steny vláseníc;

b, biele telieska.

OBRAZ 232. Abscess alebo boliak ; a. povrchná pokožka vreda; b, biele telieska; c. krvné cievy.

OBRAZ 233. Hojenie sa rany.

OBRAZY 234 do 239. Boj bielych teliesok so zárodkami; Obraz 214 znázoruje smr bielych teliesok

t. j. zárodky premohly biele telieska.

baktérie, ktoré nie sú škodcami udského tela; té baktérie okysliujú orga-

nické látky a s látkami zhoria i cudzopasníci. Krém toho zem filtruje

zárodky zo špatnej vody, ktorá sa do nej vpíja. Ako desinfekné pro-

striedky odporúavajú sa nasledujúce:

1) Sublimat (Corrosive Sublimate) je vemi silným niiteom zárodkov;

roztok z jednej asti sublimátu a z 5000 astí vody je tak silný, že zabije i

té najsilnejšie zárodky. Je to vemi silný jed a preto máme da pozor pri

narábaní nim.
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2) Karbolová kyselina je výrobom kamenno-uhového dehta a predáva

sa surová a istená. Surová kyselina potrebuje sa len ku desinfekcii chlievov,

záchodov, pôdy at.; istená je dobrým prostriedkom proti zárodkom pri

všetkých vonkajších, hnisaním spojených chorobách, ranách a vredoch, a

nemala by chybe v žiadnom dome. Obyajne potrebuje sa 2—5 procentový

roztok. V lekárach môžeme si ho kúpi pod menom "Carbolic Acid

Solution."

3) Jodo^rm. Je to žltý prášok ostrého zápachu. Jodoform užíva sa

ku zasypaniu rán, vredov, 'ankrov at. Rana sa obyajne vymyje karbo-

lovým roztokom, osuší a konene zasype týmto práškom a obvinie sa istou

handrikou.

4) Síran železitý (Sulphate of Iron). Vezme sa dva funty roztleného

síranu, smieša sa s dvoma funtami sadry (Plaster of Paris) a k tomu pomaly

prilievame 5 kvárt horúcej vody a všetko dobre miešame za 5 minút.

Potrebuje sa na rôzne miesta, ktoré chceme desinfektova (jednoducho vy-

lievame ho na miesta).

5)Chlorové vápno. Rozpustíme jednu iastku chlorového vápna v s.o

iastkach vody a tým roztokom polievame podlahu v príbytku, v jatkách,

krmách, smetisko, odpadky pokrmu, nádoby atd'., at.

6) Dobré desinfekné prostriedky sú formaldehyde, lysol a mnohé iné,

ktoré môžeme si nadobudnú v každej lekárni.

7) K vykúreniu izby dáme na lopatu žeravého uhlia a hodíme na uhlie

jalovcu, trochu sirky, pelynku a myrty. Sám jalovec je dostatoný na vy-

kúrenie izby.

ŠTEPENIE OSÝPOK.

Anglický lekár Jenner štepil osýpky po prvýkrát v r. 1 794, k omu užíval

lymfu z kravských osýpok. Avšak už pred Jennerom vedeli nielen lekári,

ale i prostý ud, že dievky, ktoré kravy dojily, nakazené tak zvanými krav-

skými osýpkami, vyrážkou vyskytujúcou sa na vemene kráv, nikdy neonemoc-

nely osýplj:ami. Na tom zbudoval Jenner svoju úvahu, ke po prvýkrát

preniesol zúmyslene obsah týchto osýpok okovaním na loveka, aby ho

obránil proti nákaze. Ke objav svoj predložil po prvýkrát v kruhu uen-

cov, ztrhnul sa zo všetkých strán posmech; ale ke po niekokých rokoch

presídil sa do Londýna a tam dokázal, že osoby zaštepené i pri najbližšom

styku 8 umi na osýpky trpiacimi, sú od nákeizy ochránené, tu potom pre-

razilo si štepenie rýchle cestu a šírilo sa v Rakúsku, Nemecku, Taliansku a

tiež aj v Amerike a všade osvedilo sa spoahlivou obranou proti obávaným
osýpkam. Po vekých epidémiách osýpok zaviedli potom po prvýkrát zá-

konité nútenie štepenia.

Mnohí lekári sú rozhodne proti štepeniu osýpok a hovoria, že štepení*?

je vemi nebezpené a v niektorých prípadoch znií zdravie na celý život.

Je to isté, že štepenie osýpok má v niektorých prípadoch zlé následky zvlášte

pri choravých deoch, avšak námietky týchto odporcov sú vôbec bezpod-

statne. Ano, ke okovali lekári z dieaa na diea, to jest, ke prenášaná

bola látka ochranná z krve deaa do krve druhého dieaa, bolo sná
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možné, že tu a tam bola prenesená nemoc. (Syphilis at.) Ale dnes nieo
podobného nie je možné.

V rokoch 1870 a 1871 celá nemecká armáda bola zastepená a zo všet-

kých vojakov zomrelo len 450 osôb na osýpky, kdežto Francúzi neboli

štepení a da štatistiky zomrelo z nich vyše 20,000 osôb. Ten jeden príklad

postaí aby sme sa presvedili o dôležitosti okovania.

Ponevá úinok jedného okovania alebo štepenia je nie dostatoný

na celý život, lebo ochranná zvláštnos okovania, pred rokami poskytnutá

sa ztratí, preto treba si nadobudnú takúto ochranu opakujúcim štepením

osýpok. Dobrý lekár nebude štepi také deti, ktoré sú vôbec choré a kto-

rým štepenie by viacej škody narobi mohlo než dobra.

ÚPLAVICA — ERVIENKA (DYSENTRY).

ervienka podobá sa cholere, ale nie je tak nebezpená a zhubná. Roz-

šírená je najmä v teplých krajoch a vyžaduje mnohé obete. Vystupuje epi-

demický, to jest hromadne, ale napáda tiež i jednotlivých udí. Ktorákovek,
žalúdku nepríjemná a ažko ztravitená látka môže by príinou tej choroby,

menovite nezrálé ovocie; ažko ztrovitelné jedlá; príiny mimo jedál sú:

prechladnutie, dlhé nepretržité užívanie preháajúcich prostriedkov, náhla

zmena povetria at.

Príznaky:—Zpoiatku poína sa miernou, boastnou belhakou. Po

pár doch stolica je astejšia a útrapnejšia. Stále nútenie trápi loveka na

stolicu, pri om odchádza len málo krvavého trusu. Výkaly asto obsahujú

istú, ervenú krv alebo ernavé, sražené kusy krve. Otvor koneníka je

zapálený a nemocný cíti v om pálenie. Brucho je naduté a boastné,

zvlášte avá polovica brucha vemi bolí. Jeizyk je škaredé obtiahnutý a

chu k jedeniu sa tratí. Takto trvá 10— 14 dní, po om nastáva zinanejšia

zmena.

Lieenie:— 1) Pri lieení tejto nemoce hlavnú rollu hrá istota, teplota

a pôst. Chorobné látky, obsadené v revách najlepšie odstránime jednou

alebo s dvoma lyžkami ricinového oleja; tak samo klistýr s vodou, do ktorej

dáme málo dubinky (tannin) tiež má dobré úinky. Na boastné brucho

priklada treba mokré horúce obklady.

'2) Zrobi aj z kôry vbového korea a popíja z aju po
pol šialky tri razy na de. Ten liek bol vyprobovaný v tisícerych prípadoch.

Ale kôra musí by z korea vbového nie z vby. (Po anglicky "The bark

of the root of the common willow".)

3) Vezmite jeden funt škopového sadla, vytopte ho a za

tepla užívajte tri lyžky jedáce tri razy denne. Dve-tri také dávky pomôžu
nemocnému a tíšia dráždivos riev.

4) Výborným prostriedkom je bielok z vajca. Rozmiešaj-

te jeden bielok s cukrom a vypijte naraiz. Hovoria, že bielok pokryje miesta

vo vnútri ako blana a tíši zapálenie žalúdka i riev. V obyajných prípadoch

užijú sa dve alebo tri vajcia (bielok) denne. Bielok je nie len liekom, ale

i potravou a práve preto pomáha dvojnásobne a môžeme oakáva rýchle
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vyzdravenie. (Novák.) (alšie recepty proti ervienke nájdete v "Domácej

Lekárni".)

5) aj z listov ernicových popíja viac razy denne.

6) Var ernice v ervenom víne, ocukruj a užívaj po lyžike

3-4 razy denne.

IERNY PRÍS (VÝSYP).

Je to chytavá nemoc, ktorá zastihuje kone, voly a ovce. Z hovada

prechodí na udí. Zárodky tejto nemoce žijú ešte dlho aj potom, ke už

hovädo zdochlo. Za to sa asto trafí, že kožiarski robotníci onemocnejú

na túto nemoc preto, že robili s kožou, pochádzajúcou z takého zvieraa,

ktoré zdochlo na túto nemoc. I uštipnutie muchy, ktorá žerie mäso od tej

nemoce zdochlého hoväda, môže zapríini ierny prís. Miesto uštipnuté

muchou zaerveneje, svrbí, o lovek musí vemi driapa a následkom toho

povstane rana, na spodku ernastá, o je znak, že miesto je už otrávené. Po
tom to miesto poína puchnu a okolo neho vyskoia malé mechúriky. Vtedy

je už prís vyvinutý, nemocný dostáva silnú horúku a blúznenie, boas
je vemi silná a za krátky as nastúpi smr. Ponevá nemoc je vemi vážna,

treba sa hne obráti ku dobrému lekárovi.

HNILOBA KOSTÍ — KOSTIJED.
Caries.

Pri opísaní udských kostí spomenuli sme, že každá kos je obalená

pevnou, citlivou blanou, tak zvanou kosticou. Prechladnutím, uderením ale-

bo poranením môže sa tá blana zapáli a zapálené miesto opuchnú, o pôsD

bi niekdy strašné boasti. Zjavuje sa v rúrovitých kostiach rúk, nôh a takže

i v obratoch, menovite v loktových a kolenových lánkoch. Vyskytuje sa

asto u detí majúcich špatnú krv a zkazené šavy; ale napadá i staršie osoby.

Záchvat napadá kosti, najmä ke lovek zdedil syphillis, suchotiny, škrofle

a iné nemoce. Asi na 1 4. de opuchlina sa prevalí, matéria z nej vyteie

a z rany rastie niekedy divé mäso. Tak to ide za dlhší as, až konene
kosti poínajú hni, smradavý, škaredý hnis teie z rany a s hnisom vyjde

zhnitá kos. asto sa rana zahojí, alebo zkazí sa celá krv a lovek musí umre.

Lieenie:—Kneipp hojil kostijed praslikou (Vi Herbár) a síce umý-

vaním, obalením, obkladmi at. On dával prasliku v teplej vode za dve

minúty povarenú do mokrých handriiek a v nich zakrútenú prikladal na chor-

avé miesta. Podobne potreboval a užíval grécke seno, ovosnú slamu a po-

dobné. Pri takých obkladoch na boliace miesta, obklady majú by každý

de viac ráz zamenené.

CHOLERA.

Cholera je chytavá nemoc a ako taká prenáša sa z loveka na loveka.

Ze pôvod cholery pochádza od chorobo-plodných zárodkov (bacillov), to

potvrdil profesor Kóch v roku 1883. Tento Z;árodok je malý, bylinný prí-

živník, vyzerá ako iarka a z tej príiny prof. Koch pomenoval ho "Comma-
Bacillus". V Asii, menovite v Indii, cholera je známa od 1817. Do Euro-
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py dostala sa v roku 1830 a do Ameriky 1832. V Indii kosila ud na mil-

liony a v Amerike na tisíce. Od tej doby pojavujú sa jednotlivé prípady

cholery medzi umi. Vyzkúmaním dokázano bolo nielen to, že jedine

obsah revný obsahuje bacilly, ale i to, že bacilly plodia sa najlepšie pri te-

plote asi 35 stupov Celsiusa; že vo varu rýchle hynú; že ku svojmu vzrastu

a životu potrebujú vzduch a kyslík a že sucho je ich najväším nepriateom.

• Cholerové bacilly neprenášajú sa vzduchom s miesta na miesto, ale

držia sa vždy osoby ochorelej. Jestli sa výkaly, obsahujúce cholerové ba-

cilly, dostanú do zemi, tu sa hne nekonene množia. Zo zeme môžu sa

dosta do pitnej vody a takým spôsobom zapríini epidémiu (nákazu).

Ze pitná voda je jedna z mnohých príin šírenia sa cholery, to dokázala

hamburská cholera v roku 1890., lebo mesto Altona, ktoré je tak reeno s

Hamburgom spojené a ktoré má vemi dobrú pitnú vodu, zostalo skoro

celkom ušetrené, naproti tomu udia v Hamburgu pili vodu neistú z mor-

ského Labe. Mesta Altony cholera tak reeno ani sa nedotkla a v Ham-
burgu mreli udia na tisíce. I dotýkaním sa cholerou zachváteného loveka
možno dosta chorobu, (prenesením) jestli nedáme pozor na istotu rúk a

úst. Ale to sa len tak stáva, jestli vniklý zárodok nájde u loveka priaznivú

pôdu pre jeho vzrast a množenie sa. Takou pôdou je choravé revo. Da
zkúmania tejtií choroby možno tvrdi, že jedinou cestou, ktorou bacilly

vchádzajú do tela, sú ústa a ztade cez žalúdok dostanú sa do riev a tu potom
zapríiujú choleru.

Príznaky:—V prvých dvoch alebo troch doch pozorujeme miernu

behaku a akúsi únavu, slabos. Naraz behaka stane sa prudkou, trus od-

chádza mimo vôle loveka; potom trasenie, bô hlavy, svalov a úplná nevší-

mavos opanujú loveka; stav nemocného s da na de sa zhoršuje; stolica

je astejšia; s výkalmi vychodí penivá, niekedy krvavá špata ako hlien;

asté stolice vymáhajú mnoho vody a preto javí sa pálivá žíze, ktorá usta-

vine trápi nemocného; adviny prestávajú pracova a preto málo mou od-

chádza; koža schne, barva stáva sa bado-žltavá, ústa modravejú, až er-
nejú, oi sú hlboko zapadlé, svaly slabnú, nohy sú asto zachvátené krami,

dýchanie a innos srdená sú vemi porušené a teplota tela je snížená. Ze
takýto stav dlho trva nemôže, rozumie sa samo sebou. Neziadlho nastúpi

vysilenie, všetky innosti životné prestávajú a smr rýchle skoní trápenie

nemocného; alebo, z druhej strany: vymiešuje sa viac mou, teplota tela sa

pozdvihuje, stolica stáva sa miernejšou a je nádej, že choroba ustúpi a že

nemocný zase ozdravej e. Po takých premenách de pri du vracajú sa sily

nemocného, chorý lepšie vyzerá a asi o 14 dní môže opusti poste, jestli

dajaká iná choroba alebo nový záchvat nemoce nepredlží na as dobu jeho

ozdravenia.

Lieenie:^— 1) Najprv netreba "ztrati hlavu". Vystríha sa surového

ovocia a zeleniny. Každý pokrm jako i voda majú by varené. Pred jede-

ním i po jedení umy si ruky prevarenou vodou, do ktorej dáme mydla.

I mlieko sa má prevarova. erstvý vzduch a svetlo sú nepriatemi cholery.

Varova sa od styku s umi, ktorých neznáme. Nepotrebova cudzie zá-

chody a nedovoli, aby do našich záchodov cudzí chodili.

2) Namoi pokrovec do vriacej vody, vykrúti ho a priloži na telo.
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t. j. obali ním celé telo. Proti náhlym záchvatom vekej slabosti u udí
zachvátených cholerou, užíva sa horká, ierna káva, ervené, prevarené ví-

no, alebo víno s ajom. Vracanie môže sa zamedzi malými kúskami adu,

ktorý má sa vloži chorému do úst. Proti kom svalovým odporuuje sa

masáž teplým olejom. Pri menších záchvatoch je dobre úinkujúci pro-

striedok, ktorý je známy pod menom životné kvapky. Robia sa takto:

3) Vezmi: Matového oleja (Ol. Menthae Pip.

)

1 unciu,

Hvozdíkového oleja (Ol. Caryophili) 1 unciu,

Anisového oleja (Ol. Anisi) 1 unciu,

Kajeputového oleja (Ol. Cajeputi) 1 unciu.

Alkoholu 3 uncie.

Dávka: Za jednu lyžiku kávovú každých 20 minút. Té životné kvap-

ky sú vemi pomáhatené a malý by by v každom dome. Môžu sa po-

trebova proti rôznym chorobám žalúdka a riev.

Dr. Leuschner predpisoval nasledujúci liek:

Tr. of Kino J/2 oz.

Tr. of Rhatany 1 oz.

Tr, of Gambir , 1 oz.

Syr, of Rhubarb 1 Yi oz.

Dávka: Lyžiku po prvom vyistení sa. Potom poda potreby.

4) Dr. Hering z Philadelphia radí: Neisypa sirku (Sulphur Precipita-

ted) do punochy každý druhý alebo tretí de. Dr, Rubini radí: Jakonáhle

je niekto zastihnutý cholerou, nech si ahne a nech užíva každých 5 minút

po 4 kvapky z nasledujúcej miešaniny:

4 uncie Kafru poda váhy,

4 uncie Alkoholu poda váhy.

Dávka: Štyri kvapky na cukre každých 5 minút.

V nebezpených prípadoch- možno dávku zväši na 20 kvapiek kaž-

dých 5 minút. Obyajne od 2. do 4. hodín prijde na nemocného silný pot

a nemocný je zachránený. Tie kvapky berú sa bez vody na cukre. Pri tom

nevono pi kávu, aj a liehoviny.

CHOLERINA.
Tá nemoc rovná sa cholere, ale jej priebeh j'e nie tak prudký a strašný

ako pri cholere.

Príinami tejto choroby môžu by prechladnutie nôh, alebo brucha v

dobe jarných a podzimných mesiacov, alebo neporiadky zažívacích ústrojov

a iné. Napáda i deti i dospelých.

Lieenie:—Napi sa po sklenikách teplého, erveného vína. Na noc

dáva melissového alebo hermanekového aju s trocha medom. alšie lie-

enie je také samé, jako pri behake. (Vi obsah "Behaka").

CHRÍPKA.
(Gripp, Grippe, Influenza)

Chrípka zachvacuje všetky triedy udstva a zvlášte pod zimu a z jarý.
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Predbežne cítime akúsi všeobecnú nevonos, zomdlenos, slabos, menovi-

te v lýtkach a ztratu chuti k jedlu. Asi na tretí de dostavuje sa horúka
striedavé so zimou; zapálenie (katar) blán nosových; kaše, bô v krku a

všeobecné boasti nôh i rúk; boasti ela hne nad oami; kýchanie a slze-

nie oí; z nosa teie matéria; chrapot — nemocný nemôže dakedy ani ho-

vori. Kaše býva tráplivý, prichodí v záchvatoch a morí nemocného vo
dne i v noci. Zpoiatku kaše je dráždivý a suchý, musí sa vždy kaša,
ale odkaša je vemi ažko; konene poína pacient odkašáva znané
kusy chrchov, niekedy s krvou. Hlavným príznakom tejto nemoce je to,

že cítime bô v celom tele, ako by nás niekto bol namlátil.

Lieenie:— 1 ) lovek zachvátený chrípkou má ímskôr ahnú do po-

stele a nech si dá celé telo obali mokrou plachtou; tak obalený nech ostane

v posteli asi za dve hodiny. Tento silný svod tepla asto potlaí nemoc hne
v zárodku. Ale i bez obalenia, jestli si nemocný ahne do postele a tam
ostane, kým horúka zmizne, skorej sa vyliei, než ten, ktorý chce nemoc
liei asi tak, že to vraj "p^^ejde". Leža v posteli, dobre sa zakry a stara

sa, aby stolica bola voná; pi dos vody, lemonády; jies len tekúcu potravu,

zvlášte na poiatku nemoce. Vnútorne užíva bazový teplý aj, a jak sa ne-

mocný dobre vypotí, umy celé telo studenou vodou.

2) Rozpus za jednu jedacú lyžku boraksu alebo soli v pol š'.alke vody
a dobre zamiešaj. Nalej z tej miešaniny na dla a uchaj nosom asi 6 ráz

denne. Alebo zapúšaj si to lyžikou do nosa.

3) Doktor Barrett z Baltimore hovorí, že jeho brat choroval na katar

a apráve lieil sa i v Európe i tu v Amerike, lekári mu pomôc nemohli.

Konene ktosi mu radil, aby smiešal štvr lyžiky soli v dvoch šialkach mlie-

ka a to že má šupa tak, aby mlieko za krátky as zostalo v nose. Opako-

val to za dlhší as tri razy denne a ten jednoduchý liek ho vylieil. Dr. Bar-

rett radí, aby sa denne viac soli dávalo do mlieka, ale aby tekutina prisilná

nebola.

]' LEPRA (MALOMOCENSTVO).

Lepra je chytavá choroba a jej aárodok vynájdený bol Neisserom v

roku 1879. Detí sa na zovnútornú a na nervosnú lepru. Kdežto zprávy už

2000 rokov pred Kristovým narodením udávajú, že tá strašná choroba vy-

pukla v Európe v 12. a 13. století a stala sa tak nebezpenou a hrôzyplnou,

že nemocní boli odstraovaní do zvlášte pre nich zariadených domov, kde

odlúení od veškerej udskej spolonosti trávili smutný svoj život. A-
práve tento surový zákon zdá sa by vemi hrozným, ale osvedil sa pre

budúcnos vemi úinným. V Európe len niektoré krajiny bývajú navšte-

vované tou chorobou, zvlášte Grécko, Turecko, Rusko na pobreží Východ-

ného mora. Mimo europejských krajín vekým sídlom lepry sú India, ína,

Egypt, Kalifornia a menovite Austrália, kde lepra zavleená bola íanmi
na poiatku predošlého stoletia.

Príznaky:—Najastejším tvarom lepry je "Lepra Hlivovitá" a "Lepra

Uzlovitá** a napáda hlavne vonkajšiu kožu a sliznicu. Už pred dlhším a-
som ohlasujú rôzne, predzvestné príznaky túto nemoc, ktorá sa pomaly vy-
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víja. Najprv cíti sa nemocný malátnym, tratí chu ku práci a ku jedeniu;

veerná horúka, j ako príznak nákazy je neprestajne prítomná; na poiatku
vznikajú ervené, neskoršie hnedé (brunatné) škvrny rozmanitej vekosti.

Apráve té škvrny môžu sa vyskytnú všade na tele (vyjmúc vlasovitú as
hlavy), zväša napádajú tvár, ruky a nohy; neskoršie stávajú sa tvrdými,

uzlovitými novotvarmi.

Nezriedka prechádza nemoc aj na oi a na sliznú blanu úst, nosa a hr-

tana. Lepra nešetrí ani vnútorné ústroje. Lymfové žlazy na krku a na dol-

nej asti eusti tiež bývajú napadnuté, napuchnú, ztadia choroba prechá-

dza do peene, sleziny, púc a do iných orgánov tela.

Nervová lepra oznamuje svqJu návštevu citlivosou kože, vznikom ve-
kých žlto-zelených puchierov, slabosou svalov a konene porazením kon-

etín; k tomu druží sa úplná necitlivos kože, odumieranie prstov, ba i celej

ruky alebo nohy, avšak to strašné pustošenie nerobí nemocnému žiadne bo-

asti. Lepra trvá niekedy i 20 rokov až smr ukoní chorobu tých nešast-

ných, zohavených udí.

Lieenie:—Po dnes neznáme žiadneho istého lieku proti lepre, a po-

nevá je lepra najhroznejšou nemocou udského pokolenia, osoba trpiaca,

má sa osamoti a do útulne pre malomocných zasla.

MALÁRIA,

Malária je chorobou vznikajúcou z pôdy, na ktorej lovek žije. Vy-
skytuje sa v moaristých, bahnistých, krajinách, kde obyajne rozmanité
rostlinné látky hnijú a kde vody v bahnách stoja. Zárodky malárie sú nám
dávno známe a menujú sa "plasmodia". Sú to rastlinní cudzopasníci a na-

chádzajú sa v krvi loveka maláriou onemocnelého. Inkubaná doba, to

jest doba od prvého vniknutia plasmodií do tela až ku poiatku horúkových
záchvatov, trvá pri malárii asi 14 dní. V tej dobe stávajú sa nemocní ma-
látnymi, trpia boasmi hlavy, nemajú chuti k jedlu a cítia akési mrazenie po
celom tele. Hlavným príznakom malárie je horúka. Záchvat poína sa

vždy triaškou, totiž gamby a celé údy sa trasú, zuby drkocú, tvár badne a

po niekokých hodinách triašku zameuje horúka, boasti hlavy sa stupu-
jú, nemocný stáva sa nepokojným, hádže so sebou sem a tam, barva tváre

sa mení z badej na ervenú, zapálenú; konene nastúpi potenie, horúka
klesá a záchvat mizne. To všetko trvá asi 8—9 hodín. Jestli sa hne ne-

zakroí proti tej chorobe, záchvaty sa opakujú tak, ako sme to vyššie opísali.

Jestli malária trvá za dlhší as, môžme bada dva príznaky: žltú barvu kože
a silné napuchnutie sleziny, o môžeme i nahmata pod avým oblúkom rebár.

Lieenie:— 1 ) Spasiteným liekom proti tejto nemoci je kôra chinino-

vá a "Chinin" z nej vyrábaný; té lieky dávajú nám zvlášte úinkujúci pro-

striedok proti malárii. Tiež aj odvary horkej kôry chinovej sú dávno zná-

me ako dobre úinkujúce prostriedky proti malárii.

2) Smiešaj šavy z pol citróna s dvoma lyrlrami vody a s jednou lyžkou

cukru a vypi naraz. Opakuj tri razy denne
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RUŽA.

Erysipelas — St. Anthony's Fire.

Ruža je malými živoíchami zapríinenou nákazlivou chorobou. Prí-

inou je zväša poranenie kože, do ktorej vniknú tie choroplody a napáda-

jú rozmanité miesta tela. Cesta, ktorou zárodok do tela vchádza, môže by
vemi nepatrná; najmenšia rozpuklina v tvári, malé škrabnutie alebo bodnu-

tie ihlou môže zapríini nákazu; ale i bodnutie hmyzom, vredovitos nosa,

kostijed zubov a prechladnutie rozpálených astí tela môžu zapríini ružu.

Príznaky:—Na poiatku koža vemi ervenej e, zapáli a blyští sa; mie

sta zachvátené puchnú, svrbia, bolia, pália, peú a dráždivos kože je nie-

kedy tak veká, že nemocnému ide do zúfania. Temperatúra (teplota tela)

sa dvíha, horúka postupuje a puls rýchle bije. Priebeh ruže môžeme deli

na tri o^^t^J^ly' Prvé tri dni uplynú, kým sa zapálenie tvári vyvinie; druhé

tri dni trvá zapálenie bez každej zmeny a posledné tri dni horúka pomaly

klesá, napuchnutie a ervenos kože sa tratí a boasti miznú. Inými slovami:

"tri dni prichádza, tri dni stojí a tri dni odchádza". Ale stáva sa, že nielen

tvár je napadnutá, ale zachvátené sú i iné asti tela, ako uši, hlava, ruky,

nohy, brucho at., zvlášte tak zvaná putujúca ruža vandruje po celom tele,

napádajúc raz jednu as, raz druhú a niekedy zachváti i hlbšie asti, pri

om robia sa puchierky a té sa sbierajú práve tak, ako pri iných vredoch;

taká ruža môže trva dlhý as a vezme mesiace, kým sa z organizmu do istá

vykorení.

Lieenie:— 1 ) Dr. Dávid Saymour z Chicago, Ills., píše, že trpel na

putujúcu ružu, ktorá rozšírila sa po celej tvári, po hlave a po prsiach. Lie-

ili ho rôzni špecialisti, ale pomôc mu nemohli. Konene upotrebil jedno-

duchú sódu a tá ho vylieila. Robil takto: Namoil dve handriky do stu-

denej vody a medzi handrikami nasypal dos hrubo sódy (Baking Sóda)

a ten mokrý obkladok priložil na zachvátené miesta. Náhle obkladok usch-

nul, hne zamenil ho druhým, mokrým a to opakoval za de alebo za dva

dni a ten jednoduchý prostriedok vylieil ho na vždy.

2) Rozmiešaj šavu z dvoch citrónov s 8 lyžkami brandy; namo do

tej tekutiny handriku a prikladaj viac ráz denne na zlachvátené miesta.

3) Dr. Curtis z Oakland, California, predpisoval kukurinú múku smie-

šanú s bobkovým rumom (Bay rum). Kúp si v lekárni "Bay rum" a na-

miešaj do neho kukurinej múky, aby to vyzeralo ako hustá kaša. Namaž
na handriku a prikladaj na boliace miesta. Náhle obkladok schne, zame
ho erstvým.

4) Dr. Watson radí nasledujúci liek: Rozpus jednu lyžku horkej soli

(Epsom Salt) v jednom pinte vriacej vody; namo handriku do tej teku-

tiny a prikladaj ju na boliace miesta. Obkladok má sa zameni každej pol

hodiny alebo každú hodinu, aby bol vždy teplý a mokrý.

5) Var bielu fazuu, kým sa celkom uvarí a prikladaj ju za tepla ako

obkladok na boliace miesta.

Vnútorne dobre je užíva prostriedky na istenie krvi. (Vi "Krvoi-

stite" v 'Domácej Lekárni").
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SUCHOTINY, SUCHÁ NEMOC.
Tuberculosis.

Na suchoty zomiera najviac udí medzi všetkými nemociami. Ako
zlodej za nonej doby, tak i suchotiny pomaly, ticho, nezbadané, ale stále

vkrádajú sa do udského tela. Nešetrí tá nemoc ani deti v materinskom
ióne, ani mladých, ani starých — ba napáda i teplokrvné zvieratá. Dlho sa

považovaly suchotiny len za dedinú nemoc. Je pravda, že ke sú rodi-

ia suchotinári, vtedy aj ich deti sú slabé, zvlášte na púca, a preto môžu
by náklonné k suchotinám viac, než deti so silnými púcami. Suchá nemoc
je chytavá choroba a prenáša sa z jednej osoby na druhú, alebo so zvie-

raa na loveka následkom malých zárodkov, ervov, tak zvaných bacillov.

(O baciloch písali sme pod záhlavím "Baktéria"; vi obsah.)

Bacili suchotín má tú zvláštnos, že v tkanive, ktoré napadol, vyvoláva

hrkovité, krbolkovité novotvorenie. Té hrky alebo hrboky, od ktorých

suchotiny majú svoje meno (latinské slovo "Tuberculum", znaí toko, ako

hrka, hrbo, húza) nevytrvajú, ale skôr-neskôr prichádzajú na zmar preto,

lebo nemajú vlastných výživných ciev krevných a z tej príiny scvrknú sa

v surovú hmotu. Co sa stane s nimi alej, to závisí od sily odporu a obrany

napadeného tkaniva. Ke je sústava úplne zdravá, môže sa bráni proti

tomu nepriateovi, to jest nové väzivo obklopí tú zmarenú hmotu a stane

sa neškodlivou. Jestli však sústava nie je dos silná, alebo jestli vrodeným
slabým vývojom je tak soslabená, že nemá moci ku svojej obrane, to jest

nemá moci, aby hrky tuberkulosne neškodnými uinila, vtedy premenia

sa surové hrbole následkom obklopujúcej vlhkosti pomaly v mazavú, hnisa-

vú hmotu, ktorá sa vleie v púcach dýchaním alej a zachvacuje nové a

nové asti púc. Suchá nemoc je strašná, chytavá choroba. Prichádza na

udí nespozorovane, tak, že úbohá ot>e ni zlého netuší, ke je suchotina-

mi zachvátená. Mnohí m,yslia, že suchá nemoc je výlune chorobou púc,

a to je veký omyl. Suchotiny môžu napadnú všetky asti tela, kde sa ba-

cilly usalašia, ako tuberkulosa kože — vlk — (lupus), alebo tuberkulosa

kolena, kde tuberkulosne bacilly vyvolávalú tak zvanú "hubovinu" (fun-

gus) at. Spomenuli sme, že tuberkulosa nešetrí ani deti v tele materin-

skom a že nemoc môže by aj zdedená. Dva názory stoja tu proti sebe;

jedni hovoria, že "diea suchotinárskych rodiov musí prís na svet so su-

chotinami práve tak, ako ku príkladu diea syphilistické bolo už v materin-

skom tele nakazeno následkom obehu krvného"; druhí proti tomu hovoria,

že "suchá nemoc, ako taká, neprenáša sa v tele materinskom, ale že na zá-

klade takej náchylnosti diea zväša upadne do suchotín, a má — ako kaž-

dý lovek — od prvého da príležitos k nákaze". Ze tak zvaná náchyl-

nos k suchotinám, ktorá sa objavuje vo všeobecne slabej stavbe tela, v

dlhom hrudníku a v dlhom tenkom krku, hrá vekú rollu vo vývoji tejto

choroby, bolo dokázano nezvratné v tisícerých príkladoch. Ba môžeme
tvrdi, že docela zdravý lovek nemá sa bá tuberkulosnych beicillov, že

môže tisíce bacillov vdýchnu do svojich púc a predsa nestane sa suchoti-

nárom. Keby to tak nebolo, vtedy dávno by už bolo udstvo suchotinami

vymrelo.
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SUCHOTINY PÚC.
(Phthysis—^Tuberculosis.

)

Púcne suchotiny, suchá nemoc nie je ni iné, ako že bacilly dostávajú

sa do púc, zniia ich, následkom toho lovek nemôže povetrie využitkova,

chudne, slabne a — dokoná. udia si suchotin na zaiatku nevšímajú, lebo

nerobia im veké obaženie. Mnohí nechcú veri, že trpia na suchú nemoc
púc, a svoje ažkosti pripisujú rozliným príinám, len nie suchotinám.

Suchotinári obyajne nikdy nevzdávajú «a nádeje, vždy úfajú to najlepšie,

a lekári ich asto posmeujú, aby ich nezarmútili. Tí nešastníci majú ná-

dej, že budú zas zdraví; túto nádej uenci menujú "Spes consumptiva"

(suchotinárskou nádejou). Suchotiny púc poínajú sa skoro vždy suchým
kašom. Neskoršie stáva sa kaše silnejším, hlbším a kovitým. Boasti

v prsiach na obnovujú, prechádzajú s miesta na miesto v prsiach alebo po

stranách; boasti sú tupé, pichavé alebo ostré. Nemocný má bô v žalúd-

ku a revách, ni mu nechutná a preto stále chudne, ztratí chu i k práci a

po najmenšom namáhaní sa, veká únava ho opanuje. Suchotinári vypú-
vajú rozlinú látku; najprv biele, riedke chrachotiny, neskoršie husté, kuso-

vité i krvavé. Dostaví sa aj horúka a veký smäd, v noci potenie, zvlášte

v krku a tvári, puls rýchly, srdce pracuje pomaly alebo rozuleno. Stáva

sa, že niektorá krvná žila býva Zachvátená a následkom puknutia nastúpi

tak zvané krvácanie z púc. Daktorí vypúvajú len málo krvi, iní viac.

Ke suchotiny aleko pokroilý, vidí to na chorom každý lovek. Horú-
ka je na každodennom poriadku, oi sú jasné, blyštiace, kaše ažší, nemocný

s ažkosou chytá povetrie, jazyk je neistý, revá sú zapchané, konene
peea a advienky sú tiež napadnuté, nemocný je vemi badý, kaše
stáva sa trapnejším, ruky a nohy sú chladné, napuchlé. Niekedy sa

nemocnému polepší, lež to je už posledný plame a smr nezadlho zrobí

konec jeho utrpeniu.

Príiny:—Nezdravé doby sú nemalou príinou šírenia sa suchotin púc.

tisíce rodín spávajú v chyžách — v bedrumoch — bez oblokov a také

spalne sú strediskom bacillov suchotinových, a v tých robí i šíri sa nákaza.

Suchotiny asto povstávajú aj následkom požívania mäsa a mlieka nemoc-

ných zviera. Mäso, mlieko at. má sa dobre pred jedením prevari aby

sa zárodky v nich zniily. alšími príinami suchotin sú: Slabos rodiov,

zdedená náklonnos k suchotinám, vpliv podnebia, neporiadny život, zlý

vzduch, veký smútok, planý pokrm, každá prekážka k náležitému praco-

vaniu zažívacích ústrojov a kmenia tela, nosný katar, prechladnutie,

škrofle, šarlach, mízle, osýpky, zapálenie púc, hlad, vlhkos, rozliné ne-

istoty krvi, jedným slovom všetky neporiadky v tele, ktoré ho oslabujú,

môžu zapríini suchotiny púc.

Lieenie>—'Pri lieení suchotin púc vekú rollu hrajú:

1 ) erstvé povetrie,

• 2) Hlboké dýchanie,

3) Náležitý pokrm a

4) Dobré lieky.

K isteniu a k sosilneniu krve potrebné je erstvé povetrie; ím viac
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istého povetria vdýchame, tým viac napomáhame istenie krvi. Krv je

základom života a jej istota závisí mnoho od istoty vzduchu. Co je

hlboké dýchanie to nájde ct. itate v obsahu pod záhlavím "Veda dýcha-

nia". Zmena podnebia ili vzduchu má tiež dobrý úinok na suchotinárov.

Kto toho nemôže urobi, nech sa ím viac zdržuje na zdravom vzduchu pod
holým nebom, ale treba dba, aby nemocnému nebolo raz zima a hne
potom horúce a naopak. Pokrm má by záživný a bohatý na tuk, ako

mlieko, vajcia (surové alebo na mäkko uvarené), dobre vypeený chlieb,

maslo, drúbež, zvlášte sliepky, olej, tlsté hovädzie mäso, atd'., at.
Najlepšie lieenie tuberkulósi je predís jej. Suchotinár nemá nikdy

puva na podlahu, ani v šape, ani doma, ani na ulici. Suchotinár má
pracova mierne na erstvom povetrí vonku, a chráni sa presilenia; alej
má dba aby poriadne chodil na stranu, užíval dobrý pokrm a chránil sa

od prechladnutia a aby žil na erstvom povetrí koko len možno. Oblek
má by taký, aby lovek bol chránený proti rýchlej z;mene poasia. Ne-

mocný nech spí pri otvorených oblokoch.

Jako proti-kašový a tonický prostredok môžeme si da pripravi v

ktorejkovek lekárni nasledujúci prostriedok (Grier) :

2) Fl. Extr. Samphyti (Comfrey) |/2 oz.

Fl. Extr. Salviae Mexicanae (Ságe) Yl oz.

Fl. Extr. Cinchonae (Peruvian bark) Yl oz.

Syr. Pruni Virginianae (Wild cherry) 6 oz.

Dávka jednu kávovú lyžiku ráno a jednu veer, alebo i viac raz, jestli je

potrebno.

3) Jako posilujúci prostriedok môže sa užíva nasledujúci liek

(Grier) :

Fl. Extr. Gentianae (Gentian) Yl oz.

Fl. Extr. CaulophylH (Blue Cohosh) I oz.

Fl. Elxtr. HumuH (Hops) Yl oz.

Syr. Znigiberis (Ginger) 6 oz.

4) Morfia a ópia nemalý by sa dáva nemocnému.
5 ) Behaka a zácpa má sa liei ako sme na druhých miestach o tých-

to chorobách písali.

6) Krvácanie môže sa zastavi, jestli dáme do šialky vody trochu soli

(asi jednu lyžiku na šialku vody) alebo sanitry (Saltpetre).

7) Ke je krvácenie prílišné, trieslová kyselina môže sa rozpusti v
horúcej vode a tú paru nech nemocný dýcha.

8) Proti nonému poteniu aj zo zlatého 'korea a z bobku môže
sa dáva na noc. I aj (zimný) zo šalvii je dobrý.

9) Omývanie tela so solným roztokom a s dubenkovou kyselinou je

tiež pomocné.

10) Rybový olej, ktorý sa predáva v lekárach pod menom Cod liver

oil predpisuje sa mnohými lekármi, avšak najlepšie je bra ho ako Emulsiu.

V lekárach predáva sa už hotový pod menom Emulsum Olei Morrhuae.

I 1 ) Proti boasti v prsiach užíva treba dobrý liniment, ktorým sa

hru natiera.
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TÝFUS.
Slovo týfus pochádza z gréckeho slova "typhos" a znamená toko ako

dym, slepotu, to jest pomätenos mysle, jakou je nemocný zastihnutý pri

všetkých horúkach tyfusových. Vyskytuje sa v každom veku. Môže by
mierny alebo prudký a rozoznávame dve hlavné formy, totiž týfus je brušný

alebo týfus škvrnitý.

Poiatok tej nemoce je vemi rôzny; povstáva podobne, ako všetky iné

choroby horúkové, následkom nahromadenia sa chorobotvorného materiálu

v sústave tela, — to jest takých látok, ktoré telo zúžitkova nemôže. Aby
ma ct. itate lepšie porozumel, musím tu pripomenú, že v udskom tele

ú náradia — vozy — menovite púca, koža, adviny a koneník, ktoré

odstraujú — vyvážajú — z tela pravidelným spôsobom všetky nepotrebné

iastky. Ke té vozy nie su v poriadku a nemôžu celý ten nahromadený
trus z tela odstráni, v ten ais nastane v ústrojoch válka, a tá válka menuje
sa týfusom. Na prekážanie toho násilného nepriatea, organismus vyšila

biele telieska krvné, ktoré obliehajú cudzé látky (fajtujú dch), aby ich

uinily neškodlivými. Vo vnútri povstávajú vredy. Jestli sú tie vredy v
hlave, vtedy menujeme taký stav chorobný týfusom hlavy; ke sú vredy
v bruchu, menujeme to týfusom brucha alebo riev; podobne môžu pov-
sta vredy i na iných miestach. Asi na tretí de zjavv(jú sa 'výsypky

škvrnité, a ten stav menujeme týfusom škvrnitým. (Vi Baktérie.)

Ako známo, každé trenie pôsobí teplotu v udskom tele, horúku,
ktorá pri brušnom týfuse dvíha sa povolne, a pri týfusu škvrnitom dosahuje

najväší stupe. Pri takej zväšenej teplote vzmáha sa vnútorné kvasenie

(fermentacia) chorobných matérií, ktoré neboly odstránené a vo vnútri

hnijú; a ako vo všetkých mtvych iastkach, i to zvieracích, i rastlinných,

poukazujú a rýchle rozmnožujú sa ervy, tak samo i v tele ulskom poka-

zujú sa ervy, ktoré pasú sa vo vnútri na shromaždených, neistých látkach.

To sú té baikterie alebo bacilly, o ktorých písali sme pod záhlavím "Bak-

térie". V páde, ke organismus nemá náležitej, životnej sily, v ten as
baktérie opanujú telo a to obyajne koní sa smrou. Baktérie môžu sa od-

stráni z loveka výkalmi, ztadial môže sa dosta do vody a nasledovne

môžu sa dosta i do tela loveka. U zdravých udí také baktérie

neškodia, lebo sú hne zniené šavami vyrobenými žalúdkom, peeou
at. Alebo následkom neporiadneho žitia, de pri du prijímame do seba

telesá zabrudené hnisom, hnojom, a v tých baktérie majú najlepšie hniezda

k rozvinutiu sa a môžu zapríini náhlu smr. Z toho môžeme sa poui,
preo a jako môže by týfus nákazlivou, chytavou chorobou. Pravdepo-

dobne, príina týfusu nie sú baktérie, ale nahromadené v tele neistoty, z

ktorých sa baktérie len vytvárajú, následkom fermentácii látok; takým

spôsobom baktérie sú len výtvorami produktov výkonu fermentaného.

Ponevá v moaristých okoliciach nahromadi sa môže najviac hnilej ma-
térie, preto v takých krajinách týfus vemi panuje. Tak samo zjavuje sa

týfus v budovách stojacích na vlhkom grunte a zvlášte kde je prístup ne-

zdravých gázov z východkov, z hnojoviek, chlievov, at.; alej z budov
dobre neprevetraných ako sú žaláre, niekedy školy, špitále, kasárne a po-

dobné.
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Príznaky:—Vemi málo máme uritých príznakov, z ktorých by sme
mohH pozna na poiatku týfus istotne. Týfus poína sa zimou, ako by

nemocného mráz prešiel. Na poiatku zdá sa, akoby lovek trpel na katar

žalúdka alebo na chrípku. Pomaly vzrast' horúky napomína nás, že tu

sná ide o týfus. Ako vo všetkých chytavých chorobách tak aj u týfusu

má sa mera teplota teplomerom. (Vi teplomer.) Okrem horúky,
hlavnými príznakmi týfusu sú: napuchnutie sleziny a objavenie sa ružových,

osýpkam podobajúcich sa výrutkov, ktoré obyajne celé telo pokrývajú.

Chu sa tiež tratí a jazyk je obklopený. Veký smäd, mdlos, bô a záv-

rat hlavy vystupujú, horúka o raz sa zväšuje; potom napáda nemocného
duševná ochablos, z oho povstáva delirium, ztrata pamäti a bláznenie.

Stáva sa, že niekedy po pár doch nemop sa polepší, vyrážky zbadnú, delir-

ium prestáva, a koža poína sa lúpa. Akonáhle chu k jedeniu sa vráti,

nemocný poína nabýva síl, horúka mizne a polepšenie nastúpi.

Niekedy po týfusu úplne vypadajú vlasy, ktoré však pri navrátení sa

zdravie, zase vyrastú.

Lieenie:— 1) Ke má nemocný bô hlavy, dávajú sa mu zimné,

adové obklady na hlavu, vo dne a v noci.

2) Ke má žíze, treba mu dáva lemonádu alebo studenú vodu.

3) Chu k jedlu i tak nemá, preto sili ho k jedeniu netreba.

4) Ke trpí na zácpu, dávajú sa mu klistýr alebo preháacie pro-

stredky.

5) Ke koža je zapálená, suchá, treba rozmieša ocot na polovíc s

vodou a s tým umýva telo. Možno namoi istú plachtu do octovej vody,

vykrúti ju a do nej obali nemocné telo a opakova ako náhle plachta

schne. 1 na brucho možno dáva obklady, zvlášte jestli nemocný má be-

haku. Tak sa má zaobchádza s nemocnými na týfus, jestli sú dos silní.

6) Pri slabých nemocných musí sa riadi da okolností tela a preto

lekárska pomoc je nevyhnutelne potrebná. Pri vekom slabnutí chorého,

treba mu dáva málo dobrej polievky, surové mlieko, vajcia na mäkko a
ovocie, ke nemocný má chu, ale mierne. Malaga víno tiež sa môže
nemocnému dovoli (3—4 lyžky na de).

7) V izbe, v ktorej nemocný leží, má by vždy erstvé povetrie, a

preto izba sa má prevetrova, ale tak, aby nemocný nebol v prievane a

žeby neprechladol.

8) istota tela, bielizne a postele je nevyhnutelne potrebná.

9) Ako náhle sa nemocnému polepšilo, treba zadrža miernos pri

jedení.

10) Dovoleno jies polievky, dobré ahké mäso, vajcia na mäkko,
mlieko, kašu, teacinu, aj nieo piva môže nemocný pi.

1 1 ) Nevono je jes múne jedlá, peivo, hrach, fazuu, šošovicu a iné

ažko ztravitelné jedlá.

12) Netreba trati nádej, lebo i té najhoršie pády, kde sa tak vidí,

že už duša telo zanecháva, môžu sa polepši; kto mierne žije, kto býva v
zdravom, suchom, asto prevetrovanom byte, stará sa o istotu tela i bie-

lizne, vedie šachetný život, ten nepotrebuje sa bá týfusu.
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Z liekov môžeme dáva nasledujúce (Dr. Peírka) :

1) Chinini sulf 1.0

Šach. Alb 5.0

Mfp. div. in dos. 5.

Ráno, v obed i veer prášok.

2) Pre deti:

Chinini sulf 1.0

Šach. Alb 5.0

Mfp. div. in dos. 10.

Ráno, v obed i veer prášok.

(Lieenie tejto nemoci náleží lekárom, ale takým, ktorí lieia rozumom
viac než liekami.

)

VLK — ŽIERAVÝ VRED (LUPUS).

Vlk nie je ni iného, ako suchotiny kože a napáda skoro vždy potomkov
suchotinárskych alebo potomkov slabých rodiov. Vyskytuje sa zväša na

tvári v okolí nosa alebo na samom nose, na rukách a na iných iastkach tela.

Na poiatku vyhadzujú sa malé, tmavo-ervené hrboky, sotva tak veké,

ako špendlíková hlávka. Té hrboky srážajú sa ako perly a niekedy rastú

do vekosti hrachu. Konene rozpadávajú sa ako vredy alebo v podobe

šupín. Neskoršie stávajú sa väšími, vyzerajú ako špinavé faky, šíria sa

alej a alej, spotvoria tvár tak, že sa nemocný stydí pokáza sa medzi

umi.

Lieenie:— 1 ) Na každý spôsob máme sa stara o najsilnejšiu výživu

a otužovanie tela. Dr. Luna predpisuje nasledujúcu mas:

Extr. Cannabis Indicae 1 drachm

Acidi Salicylici 1 drachm

Sol. Antim. Chloridi 2 drachms

Creosoti 8 drachms

M. Sig. Priklada na zachvátené miesto.

2) Dr. L. Butte radí: -

Hydrarg. Chlorodi Corros 5 grains

Tr. Benzoini 75 minims

Tr. Saponis 1 Vi ounces

Aq. Destil 7 ounces.

Umývadlo na tvár. Umýva sa ráno i veer. '

\
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ZÁŠKRT — DIFTERIA.

(Diphtheria.)

Niektorí lekári i nelekári majú za to, že difteria je moderná, nová nemoc;

ale v tom sú na vekom omyle, lebo da opatrného vyšetrovania lekárskych

spisov, difteria známa bola od pravekov jako "Egyptská zarazí" alebo

"Syrijská zaraza ". Už v 50. roku po Kristovom narodení Areteus z Kapa-

docii podáva dos dôkladnú zprávu o diterii. V 380. roku vystúpila difteria

epidemický v Ríme; v 1337. v 'Hollandii; v 1506. v Taliansku; v 1600. v

Španielsku a v 1611. i 1771. v New Yorku, a zkosila milliony udí tak

starých jako i mladých. Ale nech je ona staroveká alebo moderná nemoc,

nás to tu neobchodí; hlaxifiá vec je to, aby sme vedeli jako máme s ou za-

chádza a zvlášte jako máme sa proti nej bráni a z nej sa vyliei.

Záškrt je choroba vemi nákazlivá, vystupuje obyajne epidemický a

zapríinená býva zárodkom (bacillom) tak zvaným Klebs-Lofflerovým bacil-

1om difterie. Obyajne poína sa zimomriavkou (trasením sa od zimy),

o trvá asi 6—8 hodín; potom nastúpi bolenie hrdla a hltanie i dýchanie

stáva sa ažším. Neskoršie i vnútorné asti v ústnej dutine zaervenejú, za-

pália sa a spuchnú, horúka za zdvíha a na zapálených miestach, zvlášte na

mandach a v hrtane pokazujú sa malé body (biele toky), ktoré sa rýchlo

srážajú a tvoria jednu brudnú, šedo-žltavú, kove podobnú blanu tak zvanú

difterickú blanu. Pri pokroilom stave nemoce rozprostiera sa difterická

blana po zadnej asti ústa a hrdla a obažuje hltanie. Lymfatické žazy, ktoré

nachádzajú sa v kútiku eusti, napuchnú, sliny teú do ús, dych je odpor-

ného zápachu a hltanie stáva sa o raz obažnejším. V lahodnejších prípa-

doch strupy oddeujú sa, odpadujú a vredy sa hoja, ale asto, zvlášte

následkom nerozumného lieenia poiatoného, tvorba alšiej vrstvy blany

o raz sa vzmáha, vredy sa rozíohnejú, puls stáva sa o raz slabším, horúka

sa zväšuje hltanie a každý pohyb hlavy, zvlášte pohyb dolnej eusti, za-

príinia ostrý bô a ponevá blana zájde i do nosovej dutiny a do hrtanu,

tým stáva sa nebezpeie hroznejším, lebo pacient nútený je dýcha ústami;

z nosa feie skoro neprestajne nepríjemná, páchnuca, brunatná tekutina, ktorá

hrýzavé úiníuje na kožu hornej gamby at. Ke nemocný usne, kovitý

kaše vzbudí ho zo spánku, lebo slina teie do priedušnice namiesto pažeráka

alebo hrdla. Mnohí spletú záškrt so zapálením hrdla alebo krupom. Roz-

diel medzi zapálením hrdla a záškrtom je ten, že pri zapálení hrdla hltanie

stáva sa tak, že pacient shýba hlavu ku predu a poas hltania zatvorí oi a

prehltanie je s boasami spojené, kdežto pri difterii tvár a brada sa podvihne,

oi sú otvorené, tak reeno vyvalené a hltanie stáva sa bez boasti. Na
rozpoznanie záškrtu od krupu podávame nasledujúcu tabuku, sostavenú

slávnym professorom a doktorom londýnskym Hall-om:
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XXVI. TABUKA.

ZÁŠKRT.

1. Difteria je nákazlivá nemoc.

2. Difteria napáda udí roz-

liného veku.

3. Na poiatku difterie vysky-

tujú sa zimomriavka, bô
hrdla, ažkos pri hltaní,

chrípka alebo kaše.

4. Napadnutie blany poína
sa v hrdle a koní sa v

hrtane.

5. asté krvácenie nosa a mo-
enie bielkovín.

6. Znané, asto mimoriadne

oslabenie.

7. Záškrt požaduje posilujú-

ce záživné lieenie.

8. Po záškrte asto nasleduje

paralysis (porazenie).

9. Záškrt je asto smrtenou
chorobou.

0. Pri difterii krv je zneiste-

ná a slezina napuchnutá.

KRUP.

1. Krup je nie nákazlivá ne-

moc.

2. K'rup napáda len deti.

3. Krup sa poína kašom,
katarom, chrípkou; hrdlo

nebolí alebo len málo bolí;

hltanie je nie obažné; ka-

še je pískací,

4. Nemoc poína sa v hrtane

a rozprostriera sa k hrdlu.

5. Krvácenie z nosa a moenie
bielkovín nie sú prítomné.

6. Malé alebo žiadne oslabe-

nie.

7. Krup požaduje dávidla, a

lieky prsia vyisujúce.

8. Po krupe nikdy nenasleduje

porazenie.

9. Krup je len zriedka smrte-

nou chorobou.

0. Pri krupe krv je nie znei-

stená a slezina je nie na-

puchnutá.

Rozdiel medzi diíteriou a krupom. (Dr. Halí.)

Lieenie:—! ) Mnohí lekári odporúajú citrónovú šavu. Dr. Burton

píše, že citrónová šava prevýši všetky známe lieky pri lieení záškrtu. Dô-
kazom toho je i nasledujúci prípad:

Pani Lovelandová, z Baltimore, Maryland, mala len jedinké jedno diev-

atko, ale i to zachvátené bolo difteriou. Prišli lekári predpisovali rôzne

lieky, ale dieau sa nepolepšilo a konene zriekli sa ho, že vraj tu alšej
pomoci nieto a pošli domov. Ktosi z prítomných radil, aby sa dávalo dieau
citrónovej šavy, o sa hne i stalo a už po prvej dávke stav dievatka sa

polepšil. Na druhé ráno vrátil sa lekár, aby podpísal isvedectvo ^mrti

(Death Certificate), ale ustrnul a zadivil sa, ke videl, že malá dievinka
ešte žije a že je na ceste k vyzdraveniu i pýtal sa matky, že o jej dávali.

Nao matka odpovedala, že ponevá i on i druhí lekári vzdali sa dieaa,
preto oprobovala citrónovú liebu. "Oh," hovoril lekár, "poul som, že

citrón je výborným liekom proti difterii." Ke sa ho pani Lovelandová
pýtala, že ke "poul" o sile citróna, preo ho neupotrebil v tomto páde.

Na o lekár odpovedel celkom chladno, že to babský "neúradný" liek a
predpisujú ho len baby.
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Predpis k užívaniu citróna:

Hrdlo treba vyklokta (gargarizova) citrónovou šavou každú hodinu

alebo každé dve hodiny a medzitým dáva vnútorne od pol do jednej lyžiky

kávovej každé dve hodiny. Jestli by šava bola prisilná, treba ju roz'riedi

vodou. Malým dietkam ktoré nemôžu si vyplácha hrdlo, treba ústa a

zachvátené miesta vytre šatkou namoenou do šavy a da im pár kvapiek

do úst pomocou lyžiky.

2) Dobre úinkuje šava ananásová j ako na kloktanie tak i vnútorne.

Dávka: jednu lyžiku šavy každé dve hodiny.

3) V nemeckých krajoch natierajú zachvátené miesta petrolejom pomo-
cou na palec okrútenej šatky a dávajú vnútorne 5 do 8 kvapiek každé tri

hodiny.

4) Professor Browji predpisuje nasledujúci prášok. Kúpte si v lekárni:

Tannin-u |/2 uncii

Bieleho liadku (Alum) |/2 uncii

Cukru Yl uncii

To sa všetko smieša a pomocou husieho pera alebo dajakej rúrky za-

fúkneme do úst asi štvr lyžiky naraz z toho prášku tak, aby všetky za-

chvátené miesta pokryté boly práškom. Jestli by sa stav na druhý de
nepolepšil, máme zafukovanie opakova.

5) Nakrájajte krížalky z ananásu, posypte cukrom a jednou lyžkou

žltého jasmínu; nechajte to stá za tri hodiny, potom scete šavu a dávajte

chorému po pol lyžiky z tej šavy každú pol hodiny. Ke je to možné,

nech pacient jie i ovocie, z ktorého sa šava scedila, alebo nech drží ovocie

v ústach.

6) Zrobte cibuový obkladok (z rozmakanej cibule) a priložte na

hrdlo. Náhle oschne, zamete ho erstvým.

ZIMNICA.

Zimnica panuje najviac vo vlhkých, moarovitých krajinách a vo vlh-

kých bytoch. Najprv zachváti nemocného taká prudká zima, že sa trasie

na celom tele a klepe zubami. Tvár badne, nechty zmoravejú (zbelavejú).

Trasenie trime niekedy za štvr hodiny a niekedy i za 6 hodín, po om nasle-

duje horúka; koža zerveneje, schne, žíze sa zväšuje, hlava ohromne
bolí a konene nastúpi potenie a tým nápad sa skoní. To sa stáva každý

de alebo každý druhý, tretí alebo štvrtý de a poda tých nápadov i zim-

nica menuje sa každodenná, dvojdenná, trojdenná alebo štyrdenná. Po
nápadoch, zdanlivé cíti sa lovek dobre, len jes nemôže a slabne. Ale o
krátky as nápady sa obnovujú a lovek prežije tú samú kalváriu ako pred

tým. So zimnicou drží sa i nabehnutie sleziny, o om presvedíme sa,

ke maciame prstom pod avým rebrom, kde nemocný pocíti bô. Pri

zanedbaní zimnice slezina obyajne vemi napuchne.

Lieenie:— 1) Jes i pi môže lovek všetko k omu má chu, ale

striedme. Ke je možlivé, má sa chorý na nejaký as do zdravých suchých

krajín presahova. Kto by to uini nemohol, nech sa chráni od vlhkého
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vzduchu, nech dbá o istotu tela a bielizne a nech užíva dobrý zažívací pokrm.

2) Nasledujúce prášky môžu sa užíva proti zimnici:

Chinini Sulfurici 1 .0

Šach. Alb 5.0

Mfp. div. in dos. 10.

Dávka: Ráno v obed i veer jeden prášok.

Ponevá je to vemi horký prášok, môže sa obali do oplátky a pol-

knú s vodou, alebo môže sa užíva v kapsukách želatínových.

3) Alebo:

Chinini Tannici 1.5

Šach. Alb 5.0

Mfp. div. in dos. 1 0.

Ráno v poludnie i veer jeden prášok.

Rozpustený prášok:

Chinini Sulf 1.5

Solv. in Acid Sulf. q. s.

Adde Aquae destill

Syrupi rubi idaei aa 75.0

Ráno v obed i veer jednu lyžku.

Ku nákazlivým chorobám patria i iné nemoce jako Syphillis at, avšak

opísali sme ich na iných miestach jako ku príkladu syphillis je opísaný v

knihe "Verenické nemoce".



VIL KNIHA.

Ranhojiské
nemoce
a ich lieenie.

OBRAZ 242—A.

"Nemoc je úsilie prírody dosta z tela von nezdravé látky."
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RANHOJICSKE NEMOCE.
(SURGICAL DISEASES)

Ponevá táto kniha má slúži pospolitému udu, preto nebudemie sa roz-

pisova o chirurgickej technike operatívnych rán. Také znalosti by zaiste

nemalý vekej ceny pre laika (nezasvätenca) a len usilovne študujúci ran-

hoji (Surgeon) môže si ich nadobudnú. Preto pojednáva budeme o ta-

kých ranách, ktoré kedykovek môžu zastihnú nás alebo niektorého lena
našej rodiny v každom okamžiku ako úraz, ktoré môžeme liei i bez lekára

alebo aspo boasti utíši a zachráni nemocného od alších zlých násled-

kov, aké môžu povsta z príiny nevedomosti a mnoho ráz z nedbalosti.

Obraz pouí nezasvätenca lepšie, než najlepší opis polohy jednotlivých

ciev, preto dúfame, že pripojené vyobrazenia podajú každému praktické po-

kyny v prípadoch vyžadujúcich rýchlej pomoci lekárskej a o také prípady sa

nám tu jedná.

RANY.

Rany môžu by sené, rezné, trhavé, bodné a strelné.

Sené rany majú hladké okraje a preto hoja sa najrýchlejšie.

To samé môžeme hovori i o rezných ranách.

Trhavé rany hoja sa takmer vždy pomaly a môžu sa sta nebezpenými,
zvlášte ked* lovek bol poranený hrdzavým klincom.

Strelné a bodné rany zdajú sa by na .oko nepatrnými, zvonku s malý-

mi otvorami, avšak môžu by vemi nebezpené, lebo sú hlboké a môžu pora-

ni dôležité ústroje. Pri všetkých ranách, vyjmúc malé poranenia kože, hlav-

ným príznakom je krvácanie a ponevá ztrata krve môže nás prinies do pred-

asného hrobu, preto máme sa usilova, aby sa krv ím skorej zastavila. Po
povrchnom poranení prýšti krv pomerne bez vekého tlaku z rany; také rany

pod vlhkými, studenými obkladmi, následkom srazenia sa krve, samé od seba

sa zatvoria, priložíme totiž studený, vo vode vykrútený obkladok (viacná-

sobne složené plátno alebo handru) bezprostredne na ranu a pripevníme ho
obväzkom tak, aby obkladok prosto na rane ležal. Rany sa netýkajme prsta-

mi alebo inou látkou — netýkajme sa ani obväzku na tom mieste, ktoré má
by priložené na ranu.

Ale iná je to pri silnejších poraneniach väMch žíl a tepien. Tu musíme
rozpozna, i krvácanie pochodí zo žily, i z tepny. Pouili sme sa, že v tep-

nách koluje jasno-ervená, istá krv a v žilách tmavo ervená alebo ierna,

neistá krv. Krv zo žíl, vyjmúc pretrhnutie rozšírených žíl (Varicose veins),

nikdy nestrieka tak silne, ako krv z tepny.

Telo potrebuje veké množstvo krve k neporušenému obehu a ku dý-

chacej innosti; veká ztrata krve môže vyvola veké nebezpeie, ba i smr
a práve preto máme ím skoršie krvácanie zastavi.

JAKO ZASTAVÍME KRVÁCANIE?

Krvácanie môžeme zastavi tlakom prsta, to jest, stiskneme silne porá-
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XXVII. tabuka. Zastavenie krvácania.

Obi 251 Obr. 255

OBRAZY 242 243, 244, 245, 246 a 247 znázorujú rôzne krvácanie a zastavenie krvácania.

OBRAZ 248. znázoruje reznú ranu; a, horný okraj rany; b, prerezaná krvná cieva.

OBRAZ 348. znázoruje tú samú ranu poas hojenia sa. a, horný okraj rany; b, prerezaná cieva.

c, hojenie sa rany z vnútra.

OBRAZ 249. znázoruje nabehnuté vény na nohách.

OBRAZY od 250 do 255 znázorujú rozliné obväzky hlavy, ruky a ramena.

nenú žilu alebo tepnu hne vyššie rany (nad viditeným poranením) ako to

vidíme na obrazoch 242, 244 a 247. Tab. XXVII.

Krvácanie na tvári, na hlave alebo na krku zastavíme silným stisknutím

žily alebo niektorej jej vetve. (Vi obrazy 268—271). Podobným spôso-

bom môžeme stlai podkuovú tepnu prstom ku rebrám a týni zatvoril?

ju na nejaký as. (Obraz 244). Mimo toho môžeme odtiahnu rameno pora-

nenej strany (i pri poranení podpažia) hodne nazad, ponevá tým stlauje

sa kúová kos dolu a podporuje sa uzavrenie krvnej cievy.

Pri poranení ramena alebo nohy, treba odstráni, rozreza, alebo rozpá-

ra šaty z poraneného miesta, zachvátený úd vyššie podvihnú a silne —
pevne ovinú obväzkom, povrazom a v potrebe i nákrníkom na tom konci,
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ktorý je bližšie srdca. Ke nemáme hne pri ruke obväzku, ktorým by sme
mohli poranený úd stisknú tak ako to vidíme na obrázku 277, v tomto páde

stisneme prstami žilu na najpriaznivejšom mieste. (Vi obrazy od 268 do

271). Nezapomínajme, že pri väších krvácaniach môže ís o život a smr
a preto robme chytro, chladno, odvážlive a bez všetkého rozúlenia. Pora-

nené rameno na koko je to možné, položíme obstojne vyššie, ku príkladu

šatkou alebo runíkom položeným tak, ako to vidíme na obraze 255. Pri po-

ranení nôh môžeme nieo pod nohu podloži, aby noha o nieo vyššie ležala.

JAKO SA ZACHÁDZA S RANAMI?

Pri každom ažšom krvácaní, hne po zastavení krve stisknutím a kom-
pressami, treba sa postara o dopravu poraneného do domu alebo do ne-

mocnice a posla pre lekára. Neprobujme zastavi krvácanie blatom, hlinou

alebo pavuinou. Nechajme poraneného v tichosti a v teple a starajme sa,

aby mal nados istého povetria. Stisnutie poranenej iastky a obväzky sú

len prvou pomocou a ke o niekoko hodín kompress sa nezamení, nastane

hniloba, ktorá môže privies chorého o život.

Pri menších ranách nezaväzujme rany, kým ich neoistíme, lebo neisto-

ta hatí hojenie a môže zapríini otravu. Každá rana i jej okolie má sa splách-

nu teplou, mydlovou vodou, potom priložíme na omytú ranu obväzok, ktorý

najprv do antiseptického (proti-hnilobného) roztoku namoíme a konene
všetko pekne obviažeme.

HOJENIE RÁN.

Rany sa rýchle hoja jestli

1 ) nedostane sa do rany neistota, špina a s ou baktérie;

2) jestli sú okraje rany hladké, jeden k druhému priliehajúce, lebo tým
sa umožuje rýchle slepenie sa ciev a

3) jestli je rana náležité ošetrovaná a úderami alebo otriasaním ne-

dráždená.

Pri menších ranách kože alebo pri poranení palca, prstov, tvári at.,

postaí, jestli prilepíme lepkavý flajster na poranené miesto tak, jako to vidí-

me na obrazoch 274—278. Tu sa krv sama od seba zastaví srazením krve,

avšak i pri tom najmenšom poranení máme ranu oisti a až po dôkladnom
oistení priložíme na u flajster alebo obväzok.

Jestli je rana príliš zneistená prachom, kolomažou alebo inou špinou,

v tomto páde podarí sa nám len v najredších prípadoch vyisti ju tak, aby

sa zahojila bez hnitia. Preto spláchneme poranenie a jeho okolie vlažnou

vodou, do ktorej rozpustíme mydla a obviažeme ranu obväzkom namoe-
ným do niektorých nižej podaných antiseptických roztokov. Vôbec i pri

tých najmenších ranách vždy treba poranené miesto najprv vymy, až tak

obviaza. Tým usmrtíme mnohé neviditené zárodky (baktérie), ktoré tak

asto stoja v ceste rýchlemu hojeniu. (Staphylokokky alebo Streptokokky).

Kde sa podbieranie ukazuje, obväzky majú sa denne premeni, staré

majú sa odhodi a isté priloži. Rana musí sa denne vymy a síce takým

prostriedkom, ktorý môže bráni ranu pred zárodkami (baktériami). Také
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XXVIII. tabuka. Rôzne zlomenia kostí a ich ovinutie.

Obr. 260
Obr. 261 Obr. 267

OBRAZ 256 a 257. znázorujú rozliné zlomenia kostí; ísla 1—2—3—4—5—G vyobrazujú miesta

kde sa zlomenie stalo.

OBRAZ 258. Ovinutie zlomeného predramena.

OBRAZ 259. Ovinutie zlomenej kúovej kosti alebo vytknutého ramena.

OBRAZ 260. Ovinutie zlomenej ruky nad loktom.

OBRAZ 261. Ovinutie zlomených rebár.

OBRAZ 262. Nosítka ku doprave nemocného.

OBRAZ 263. Ovinutie zlomenej nohy.

OBRAZ 264. Ovinutie pri zlomení nohového lenku.

OBRAZ 265. Ovinutie kolenovej kosti (ciky).

OBRAZ 266. Ovinutie pri zlomení kríža (pohad z boku).

OBRAZ 267. Ovinutie pri zlomení kríža (pohad zo zadku).

Pojednávanie o zlomeniach vi na iných stranách tejto knihy.

proti-hnilobné prostriedky (Antiseptics) sú: prášok jodoformový, kreol, lysel,

karbolová kyselina a bismuth. Bismuth rýchle zastavuje hnilobu na všetkých

chronických ranách a vredoch, vysušuje a hojí rany. alej nadmangán dra-

selnatý (V lekárach predáva sa pod menoni "Permanganate of Potash"),

z ktorého niekolko kryštálkov (toko, aby sa voda dobre zaervenela) roz-

pustíme v horúcej vode, tiež dobre úinkuje pri hojení rán. Pri obviazaní

hlavná vec je istota. Najprv vymyjeme ranu protihnilobnou (antiseptic)
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XXIX. tabuka.

Obr. 279 Obr. 280

OBRAZY 268 269, 270, 271, 272, 273 a 277 znázorujú krvácanie hlavy, líca, krku, ramena, nohy,

ruky a spôsob jak zastavi krvácanie.

Na obrazoch 274, 276 a 278 vidíme upotrebenie flajstrov pri menších poraneniach.

OBRAZ 275. Obvíjanie prsta.

OBRAZY od 279 do 283 znázorujú dopravu poranených alebo náhodou zastihnutých.

vodou, alebo slabým karbolovým roztokom; potom ranu poutierame a zasy-

peme ju bismuthom alebo jodoformovým práškomi. Môžeme namoi istú

handriku do roztoku nadmangananu draselnatého a priloži ju na ranu a na

povrch toho dáme istú suchú handriku alebo vatu a všetko ovinieme obväz-

kom.

DREVENÝ POPOL A DREVENÉ UHLIE JAKO LIEK.

Jeden uite píše, že jakúkovek ranu možno liei dreveným popolom.

Rana sa posype dreveným istým popolom, po om sa krv utíši, rana sa ob-

viaže (s popolom na rane) a v krátkej dobe nastane vraj vyhojenie a že i pri

dos nebezpených ranách spôsobených sekerou, pílou alebo vytrhnutím nech-

ta z korea, popol drevený je vemi pomocný. Pri rezných ranách potrebujú

udia prášok z dreveného uhlia. Práškom posypú ranu, uhe vpije do seba

vytekajúcu krv, napomáha hojenie, zabrauje zapálenie a tvorí ochranný

povlak, pod ktorým rana sa skoro zahojí. Obrazy 244—248 znázorujú

reznú ranu a jej hojenie.

CUPANINA.
Ke rozoberieme kúsok plátna na nitky, také rozobrané nitky menujú
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sa cupanina. Ešte nie tak dávno a zvlášte po dedinách ku obviazaniu rán,

ku hojeniu vredov, ku zastaveniu krve at. potrebovah udia najviac istú

alebo neistú handriku a cupaninu. V terajšej dobe cupaninu odložili na

stranu a potrebujú istú vatu—bavlnu (Absorbent cotton).

RANA OD PREBITIA.

I tá najmenšia rana môže sa sta vemi trápnou, lebo zvonku môže by
nepatrná dierka a jednak môže sa sta nebezpenou. Hlavná vec je vyzkú-

ma, i nieo nezostalo v rane, ako ku príkladu stružiny, triesky a iné látky,

ktoré jestli sa neodstránia, môžu zapríini trvácu hnilobu a rana sa len tak

zahojí, ke cudzé teliesko je odstránené. Pamätajme dobre, že prebytie

nohy alebo ruky, menovite prebitie hrdzavým klincom, môže zapríini streis-

nú nemoc tak zvanú "Tetanus". Pri takom prebití dobre je priklada brosk-

vové, rozmliaždené lístky alebo silný odvar zo sušených listov. Dobre úin-

kujú tiež i studené vodové obklady. alšie lieenie vi pri strnutí. (Tetanus).

ZASTAVENIE KRVÁCANIA.

Pri zastavení krvácania ide o sídlo a spôsob krvácania, ktoré chceme za-

stavi. Sú krvácania, ktoré vôbec sú telu udskému prospešné a tie ani sám
lekár nemá predasne zastavi, lebo sú to jakýmsi samoistením tela, ako to

vidíme pri mesanom istení u žien a pri zlatej žile. Ale to sú len výnimky.

V každom dome mal by sa nachádza prostriedok, ktorý by o najrýchlejšie

zavrel bránu, cez ktorú teie z tela tá drahocenná tekutina — krv. Hlavným
prostriedkom proti jakémukovek krvotoku i to ide o krvácanie púc, žalúd-

ka alebo žily, i o väšie poranenie vonkajšie so znanou ztratou krve, je

POKOJ. Väšina krvotokov zastaví sa sama od seba, ke položíme nemoc-

ného leža tak, aby as, z ktorej krv teie, ležala obstojne vysoko. Ale je

mnoho krvotokov, ktoré sa nedajú zastavi ani pokojom, ani obväzkom;
avšak jednoduché domáce prostriedky asto vemi dobre úinkujú,

KRVÁCANIE'Z NOSA.
Príina tejto nemoce je tá, že väšie alebo menšie žilky puknú a vypúš-

ajú do nosnej dutiny krv, ktorá ztadiato teie cez nosné dierky von. Oby-
ajne ide tu o prílišnú plnokrvnos alebo o vrodenú slabos nosovej sliznej

blany a jej cievnych stien. Silné asté krvácanie môžu soslabi telo a zmen-
ši silu odpory sústavy telesnej.

Lieenie:— 1 ) udia, ktorým asto krv teie z nosa, mali by pravidelne

vymýva si nos studenou vodou a tým sosilni v nose sliznú blanu.

2) Pri ažkom krvácaní treba zafúka do dierok prášku z arabskej

gumy (Gum arabic).

3) Priloži dajaké studené železo na krk, zapcha dierky handrikou
alebo vatou, do liadkového (Alum) roztoku namoenou; stisknú nos a dý-

cha ústami tak, aby do nosa povetrie nezašlo.

4) Krvácanie u plnokrvných udí trpiacich na bô hlavy následkom ná-

valu krve do hlavy, je blahodarné a potrebné na zachránenie sa od mrtvice

(paralysis) a také krvácanie nemá sa rýchle zastavi.
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5) Rozpustíme 30 gránov chloroformu v 8 lyžkách vody a tou tekutinou

vymývame nos. Tak samo arniková tinktúra vodou rozriedená (20 kvapiek

tinktúry na pol pinta vody) zastaví krvácanie.

XXX. TABUKA. CO TREBA ROBI PRI KRVÁCANIACH?

1) Krvácanie z vonku:—Vysoká poloha krvácajúceho miesta; pri krvá-

caní rúk a nôh podviazanie nad poraneným miestom; obväzok vatou s chlo-

ridom železitým, octovou vodou alebo roztokom bieleho liadku (Alum).

2) Krvácanie z nosa:—Hlava nech leží dos nízko. Nehovori. Stu-

dený, vlhký obkladok na šiju okolo krku. Zapcha nos vatou chlorodom

železitým namáanou. Horúce kúpele nôh. Vymýva nos octovou vodou
alebo vodou citrónovou.

3) Krvácanie z púc:—Úplný pokoj; vodorovná poloha; chráni ne-

mocného od akéhokovek rozúlenia; studené, vlhké obklady na celé prsia;

jednu alebo dve lyžiky malé kychyskej soli polknu; z Hallerovej kyseliny

15 kvapiek polknu (vo vode s cukrom).

4) Krvácanie zo žalúdka:—Rovná poloha v posteli; oddiali šnurova-

ku (korset), pásy a remene. Vlhké, chladné obklady na žalúdok. Prehlta

kúsky adu a lyžiku kuchynskej soli. Nejes a nepi aspo za 6 hodín.

5) Krvácanie z mechúra moového:—Obklady z adovej vody na bru-

cho; pokojne leža v posteli; pri zácpe klistýr.

6) Krvácanie z materníka:—Vystriekanie materníka teplou vodou; stu-

dené obklady na brucho. Pokoj v posteli. Z Hallerovej kyseliny I 5 kvapiek

vo vode s cukrom prehltnú.

7) Krvácanie pri zlatej žile:—Len pri silnejších, loveka vemi oslabu-

júcich krvotokoch má sa krv zastavi a síce sediacimi kúpemi, po om mô-
žeme vloži kúsok vaty do zadu.

ODMRAZENIE.

Pri odmrazení rúk, nôh, at. treba vloži zachvátené miesta do stude-

nej vody alebo do snahu a bô prestane. Pri silných odmrazeniach potrebu-

jeme niektorý z nasledujúcich prostriedkov:

1 ) Petrolejový obkladok alebo zajaí tuk (mas) prikladaný na odmrz-

nuté miesto úinkuje výborne.

2) V Rusku prikladajú na odmrznuté miesta husí "šmalec" ; ten má sa

priklada viac raz denne tak, aby odmrazenina celkom šmalcom pokrytá

bola. Jestli husí tuk nieto po ruke, prikladajme jakýkovek iný tuk.

3) Ponevá odmrazenie vyvoláva veké svrbenie, tomu odpomôžeme,

jestli rozpustíme trochu bieleho liadku (Alum) vo vode a tým navlhíme

zachvátené miesta a konene vysušíme ich pri ohni.
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4) Natiera zachvátené miesta istým olejom z maty peprnej (Oil of

Peppermint)

.

ODRENINY — OTLAENINY.

Odrenie môže by spôsobené následkom úderu, pri om odre sa pokož-

ka (vrchná koža) ; alebo môže by spôsobené následkom trenia sa jedného
úda o druhý a v takom páde pomáha jakákovek mas. Ale kde je odreni-

na hlbšia ako ku príkladu pri údere mlatkom na palec, alebo ke nám
nieo spadlo na nohu atd'., najlepším liekom je to, že vložíme zastihnutý úd

hne po nehode do studenej vody, vzdor tomu, že tým sa boas zvýši a

držíme ho vo vode za 5 do 10 minút; potom poutierame zachvátené miesto

linimentom a o pol hodiny zase vložíme úd do studenej vody.

2) Nasledujúca mas pomáha pri odreninách:

Vezmi Mandového oleja (Almond Oil) 8 unci

Vorvanu (Spermacetti) 3 unci

Bieleho vosku (White Wax) 1/2 unce

Ružovej vody (Rose Water) 8 unci

Daj olej, vovran a vosk do panviky a rozpus tie látky na miernom
ohni. Ako náhle sa rozpustily, miešaj drevenou lyžkou (lopatkou) a pomaly
dodávaj ružovej vody (na miesto ružovej vody môže sa potrebova i istá

voda) . Namasti handriku tou masou a prikladaj na odrené miesta.

2) Smiešaj šialku vody so šialkou octu; namo do toho handriku a

prikladaj na zachvátené miesto.

3) Modré, belavé a žlté škvrny odstránime takto:

Do pol pinta octu dáme dve lyžky soli a dve lyžky otrúb a to varíme za

5 minút, prikladá sa pomocou handriky na škvrny.

4) Varíme jednu lyžku kozlíkového korea za pol hodiny a po preva-

rení precedíme. Namoená handrika do tohoto odvaru priložená na ne-

mocné miesta vemi dobre úinkuje.

POPÁLENIE — OBARENIE.

Mimo popálenín, následkom neopatrnosti v kuchyni, nebezpenej hry

deti so zápalkami (sirkou), zatratenia hodného zvyku vlievaním petroleja

do pece, popálenie udí stáva sa denne i v pracovach, vo vekých závodoch,

v majnách at. Ponevá faktom je to, že pri väšom popálení — pri po-

pálení tretiny kože udského tela — lovek musí zahynú, z toho môžeme
uzatvára, jak dôležitá je prvá pomoc, prvé rýchle ratovanie pri popálení.

V nasledujúcich riadkoch oprobujeme opísa, o máme robi i nerobi v pá-

de nehody a nešastia.

1 ) Pri malom popálení prsta drž prst nad parou alebo nad ohom;
to tíši bô.

2) Pri väšom popálení obalíme zachvátené miesto vatou, alebo smie-

iame polovíc olivového oleju (Olive oil) s vápenou vodou (Aqua calsis) a

prikladáme pomocou plátenka na popálené miesto a vatou obalíme.

3) Studené, mokré obklady sú tiež dobré, lebo krátia bô.
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.4) Ke je popálenina veká, potrebujeme pod íslom 1. udanú mie-

šaninu a ako náhle sa hojivos zaína, pomastíme miesta nesoleným maslom,
olivou alebo smetanou, smiešanou s jedným žltkom vajca.

5) Dr. Mosetig odporuuje zasypanie popáleniny jodoformovým práš-

kom, po om sa miesto obvinie vatou.

6) Bielok z vajca dobre rozbitý a sedem-osem raz na popálené miesto

priložený, tíši bô.
7) Rozpus 2 unce (štyri lyžky) bieleho liadku (Aluni) v jednom pinte

horúcej vody, namo do toho handriku a prilož ju na popálené miesto.

8) Petrolej je tiež výborným prostriedkom proti popáleniu.

9) V "Munchener Medizinische Wochenschrift" odporuuje sa, jako vý-

borný, lieivý prostriedok proti popáleniu, obyajná sóda aká sa užíva v do-

mácnosti. Trochu sódy sa navlhne a popálenina sa tým niekoko raz potre.

Hovorí sa, že boas po krátkom ase mizne a úinok je prekvapujúci. Lekár,

ktorý tento prostriedok odporuuje, mal asto príležitos vyzkúma sódu pri

popáleninách prvého stupa (popáleninách povrchných). Pri popáleninách

druhého stupa, to jest pri popáleninách hlbších, doporuuje priklada ob-

klady moené do desa procentového roztoku sódy (asi jednu i pol lyžiky

sódy na pint vody). Ke sa to hne po popálení alebo obarení potrebuje,

zamedzí sa útvar puchierov.

10) Ke sa na lovekovi šaty chytia treba ho položi na zem a obali

ho karpetom, alebo hábami ponúc od šiji dolu telom, aby ohe nenapadol

tvár a hrdlo.

1 1 ) Ke sú ruky a nohy popálené okrúte každý prst alebo palec na

nohe osobitne tak, aby obväzok okolo popáleniny bol ahko priložený tak,

aby popálenina bola zakrytá a chránená pred vzduchom.

12) Jestli je hlava a tvár popálená, prilož isté plátenko na popálené

miesto tak, aby celá tvár bola pokrytá, ale vyrež melé dierky na obväzku

pre oi a pre nos, aby si mohol vide a dýcha.

POREZANINY.

Porezanie kože žiada vekú opatrnos, lebo celá armáda neviditených

nepriateov, baktérií, akoby íhala na to, aby sa dostala do krvi, po om
môže nasledova otrávenie krve a zhubenie udského života. Na ranu treba

priloži vlhké, do istej vody zamáané plátenko a na to da inú látku, ako

olejový alebo gutaperový papier a to ahko zaviaza. Za nedlho zahojí sa

rana, najmä, obnovíme-li ešte niekoko raz obväzok.

Ponevá pri porezaninách a popáleninách ako aj pri všetkých ranách

prístup vzduchu je to, o zhoršuje rany zapálením, preto odporúa sa tu bielok

s vajca. S tým treba potre ranu a bielok hne osýcha a tvorí kožku, ktorá

zabrauje vzduch a takým spôsobom rana sa rýchle hojí. (Vi "Rany"

v obsahu).

ZLOMENIE KOSTL

Apráve kosti, následkom svojej pružnosti a spojenia v lánkoch i v klu-

boch sú tak výborne zariadené a lánky i kluby tak dokonale svojimi sväz-
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kami chránené, že mohlo by to obstá pri každodennom zamestnaní a predsa,

vidíme, de pri du, že i tá najsilnejšia kos môže sa zláma. Dlhé, cievko-

vité kosti rýchlejšie sa lámu, než krátke kosti. Zlomenie môže by nalomené,

úplné, hladké, roztrieskané, jednoduché, složité alebo otvorené. Pri zlámaní

kosti ide nie len o to, aby sme rozoznali a postarali sa v záujme poraneného,

ku zmierneniu boasti a k oddialeniu nebezpeenstva, kým lekár príde. Pri

každom polámaní kosti má sa posla pre lekára.

Ponevá poranený zväša nemôže chodi, postarajme sa o jeho dopra-

vu na nosítkach, alebo bársakým iným spôsobom tak, aby sme mu mnohé
boasti nespôsobili a mu pri dopravení neškodili. (Obrazy ísla 279—289
uia nás, že akým spôsobom máme dopravi poraneného). Potom starajme

sa o napravenie kosti to jest, aby kos prišla na to samé miesto, na ktorom
bola pred zlámaním. Rozumie sa, že napravenie kosti vyžaduje lekárskej

vedomosti. Stáva sa ale, že v mnohých prípadoch nemáme lekára po ruke,

preto máme pomáha nemocnému, ako najlepšie známe. Naprávanie robíme
naahovaním úda zlámaného a po dobrom natiahnutiu, to jest po takom na-

pravení, ke sa kosti spolu slúily tak, ako boly na poiatku pred zlámaním,

máme sa postara, aby to napravenie malo trvanlivú stálos. Ako náhle sme
presvedení, že kosti sú napravené, dáme na každú stranu doštiky, da po-

treby kratšie alebo dlhšie, obviažeme úd plátnom a necháme poraneného

pokojne leža. Ke sa hne chytíme do napravenia, kým úd ešte nie je

opuchnutý, nemocný má o mnoho menej boasti, ako keby sme nechali úd

opuchnú. Hlavná vec je, aby sme to všetko rýchle a chladno robili a aby

kos bola dobre napravená. Ponevá úd puchne, doštiky netreba silne,

tesne obviaza. Ke je opuchlina veká, musíme obväzok popusti a náhle

opuchlina sa menší, vyzkúmame ešte raz, i sú kosti v poriadku, to jest, i
boly správne napravené, potom môžeme úd silnejšie obviaza. (Vi XXVIII.

tabuku.

)

ZLOMENÉ RAMENO.

Jestli rameno (medzi aktom a plecom) je zlomené, vezmite dve malé
doštiky, ktoré sú tak dlhé, jako je rameno od pleca po ake a ktoré sú

3 alebo štyri ine široké, tieto okrúte plátnom jako (šatkami, hábami, šach-

tovým plátnom, istými obväzkami, alebo nieim podobným), dlhšiu došti-

ku položte s vonkajšej strany ramena od pleca až po ake a druhú — tú

kratšiu doštiku položte na vnútornú stranu od podpazuchy až po ake.
Sviažte tieto doštiky (alebo "splits", jako ich volajú) dobre dohromady
aspo na jednom mieste povyše a na druhom mieste poniže zlomeniny, pri

om upotrebte za obväzok šatku, opasok, traky, odtržky šachtového plátna,

alebo nieo podobného na obviazanie. Potom preložte ruku cez brucho a

poveste na šatku, ktorá má vyse na krku. (Vi XXVIII. tabuku.)

ZLOMENÁ PLECNÁ LOPATKA.

Ke je zlomená plecná lopatka, vtedy nasleduje silná boas; táto bo-

as je tým ostrejšia a väšia vtedy, ke sa rameno pohne. Položte obväzky
okolo tela, pri tom treba pelivo dozera na to, aby sa plecná lopatka ím
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najviac prikryla a pevne obväz treba priviaza. Potom rameno má vyse na
šatke priviazenej okolo krku. (Vi XXVIII. tabuku.)

ZLOMENÁ KÚOVÁ KOS.

Jestli má pacient vekú boas blízko krku a okolo pleca a rameno mu
visí dolu tak, že ho nemôže hýba a predsa žiadne zlomené kosti nemôžu by
v ramene nájdené, v tom páde môže ma zlomenú krkovú kos, alebo jeho

pleco je vyrazené z miesta.

Nedovote, aby jeho rameno ležalo na jednej strane prs, ale dajte mu
medzi prsia a ruku podušku, ktorá má by asi tak hrubá, jako je mužská päs,
poduška môže by shotovená zo šachtového plátna, alebo z malého pokrov-

ca, táto poduška má by položená až pod samú pazuchu a má siaha pozdž
jednej strany tela po pás. Dbajte na to, aby ake jeho bol odstránený od
jeho boku, položte rameno na túto podušku a držte ho v tom položení, aby
prsty ruky cielily k jeho druhému plecu, toto sa dá docieli kravatovým uz-

lom, ktorý je obviazaný okolo krku. Ke sa už rameno nachodí -s^ tomto

položení, vtedy ho treba obviaza dos pevne obväzkom okolo tela a druhý

obväzok má ís pod túto podušku a pod ake a má by pripevnený cez druhé

plece. (Vi XXVIII. tabuku.)

ZLOMENÁ SPODNÁ AS RAMENA.

Jestli zápästie, ruka, alebo spodná as ramena (medzi rukou a aktom)
je zlomená a ke ste už obviazali otvorené rany, zaobalte dva kúsky dosák,

asi 3 alebo 4 ine široké do plátna a tieto dosky upotrebte o "splinty". Tie-

to dve doštiky majú by rovnej džky a majú siaha tak aleko, aby zakry-

ly väšiu as ruky tak, aby len konce prstov von traly. Položte jeden splint

na zadok ruky tak, aby siahal až po ake a druhý položte na predok ruky

aby siahal od dlane až po ake a stiahnite povyše a tiež aj poniže zlomeniny.

Obviazanie má sa previes tak, aby palec tral hore. Ke je toto už hotové

potom treba da rameno krížom cez telo a zavesi ho na uzel, visiaci na krku.

(Vi XXVIII. tabuku.)

ZLOMENÁ KOLENOVÁ ÍŠKA (IAPKA).

Jestli kolenová íška (alebo kolenové jabko) je zlomené, alebo vytrh-

nuté z miesta, upotrebí sa doštika, asi 4 ine široká, siahajúca od vrchnej

iastky stehna až po pätu, doštika má by dobre vyložená súknom a podlo-

žená pod nohu tak, aby sa noha nedala sohnú pri kolene; obväzky majú by
obtoené okolo doštiky a nohy pri samom lenku a tiež povyše a poniže ko-

lena a potom tiež aj na vrchnom konci dosky. (Vi XXVIII. tabuku.)

ZLÁMANIE NOHY ALEBO STEHNA.

Jestli niekto utrží zlomenie nohy, položte ho na jeho chrbát; jestli je

s týmto spojené aj krvácanie, toto má by zastavené a rana má by obviazaná.

Zaobalte dve dosky, od 3. do 4. inov široké do plátna, jakým je šachtové

plátno, alebo do starých košie; jedna doska má by položená na vonkajšiu
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stranu nohy a má siaha zpod ramena až trochu poniže šapadla, druhá doska

má by položená na vnútornú stranu a siaha má od samého šapadla až po
ten bod, kde noha sa spojuje s trupom. Tieto dosky (splints) majú by pev-

ne sviazané okolo nohy na štyroch, alebo piatich miestach. Tieto splinty ma-

jú by tak obalené, žeby netlaily na vynievajúcu kos, alebo na žiadne

opuchlé miesto, ktoré bolo zapríinené zlomenou kosou. Také isté ošetro-

vanie môže by upotrebené aj v tom prípade, ke je noha zlomená aj v steh-

ne. (Vi XXVIII. tabuku.)

ZLOMENÉ REBRÁ.

Jestli lovek má po pokaliení vekú boas v boku vtedy, ke dýcha,

môže ma zlomené rebrá. V tomto prípade položte niekoko vreckových

šatiek, obväzkov, alebo nejaké iné súkno, ktoré má by poskladané v pásky

na 4 do 5 inov široké, tieto pásky majú by silno obtiahnuté okolo rebár cez

chrbát, prsia a hornú iastku jeho brucha. Prv než by boly pásky silno ob-

tiahnuté okolo raneného, ranený má by žiadaný, aby vypustil zo svojich púc
všetok vzduch a až potom má by stiahnutie prevedené a rameno dá sa do
uzla. Iný spôsob k tomuto je ten, že sa upotrebí asi 4 inový opasok, ktorý

sa ovinie okolo prší a silno sa sahuje od vrchu dolu potom, ke už pa-

cient vypustí z púc povetrie. (Vi XXVIII. tabuku.)

VYTKNUTIE.

Vytknutia sú jednoduchými výsledkami náhleho presilenia svalov a

sväzkov od úrazu pri spadnutí na bok, na rameno alebo i na ruku. Hne po
vytknutí nabehne puchlina, zapálenie a zachvátené miesto je vemi boastné.

Jestli je pohyb celkom nemožný, treba zavola lekára alebo ranhojia (chi-

rurga) aby vytknutie napravil. Ovšem dobre je, jestli si vieme pomôc kým
sa lekár dostaví. Pri vytknutí radí sa chladnokrevnos, pokoj a zvýšená po-

loha. Zvlášte pri vytknutí, ktoré sa tak asto vyskytuje v lánkoch ramena
a nôh, máme nieo robi ku zamedzeniu bôu a k tomu cieu radí sa studený

obkladok, prikladaný na zachvátené miesto a jestli ide o ruku tá sa má drža
trochu vyššie a jestli je vytknutie v nohe, najlepšie je, položi sa hne do
postele a pod nohu podloži nieo, aby noha trochu vyššie ležala.

1 ) Pán Linsey z Louisville-u vytknul si nohu v samom kolene a apráve
lieili ho tí najchýrenejší lekári, stav jeho sa natoko zhoršil, že mu radili

amputáciu, to jest odrezanie nohy, o malo stá 75 dollárov. Ale úbohý
Linsey nemal peniaze a trpel alej. Poul o tom jeden starý námorník a

hne radil Linsey-mu, aby si prikladal obklady namoené do horúceho octa

a soli, o Linsey i urobil takto: Do jedného pinta vriaceho .octu zamiešal 10

lyžiek soli a to varil za 5 minút. Do toho horúceho roztoku namoil viacná-

sobne složený runík a prikladal ho horúci na vytknuté miesto a obviazal ob-

väzkom, aby sa obkladok na mieste zadržal a za dva týždne doista sa vylie-

il. Takým spôsobom zachránil si nie len nohu ale i 75 dollárov. Obklady
majú sa opakova každé tri hodiny.

2) Dobré služby koná arniková tinktúra a olej z maty peprnej.
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PLOCHÉ NOHY.

Tá nemoc vyskytuje sa u osôb, ktoré následkom svojho povolania núte-

né sú mnoho stá pri om celé telo spoíva na nohách. Predavaky, sklepári

at. najviac trpia na túto nemoc k omu obyajne druží sa i potenie nôh a

tým stáva sa choroba pre loveka ou zachváteného, ešte nepríjemnejšou.

Lieenie:—Noha (klenba) musí ma oporu a k tomuto cieu hodia sa

výborne vložky pre ploché nohy ako to vidíte na obraze 284.

OBRAZ 284.

Vložky v terajšej dobe sú vemi prakticky vyrábané. Najlepšie je jestli

si ich kúpite u dobrého obuvníka alebo v obuvníckom obchode kde vždy
nájdete majstrov, ktorí vám to rozumne a akurátne vykonajú. (Proti poteniu

sa nôh vi lánok "Potenie nôh" v obsahu).

STRNUTIE (TETANUS).

Je to strašná choroba pochádzajúca od otrávenia krve. Pôvodom jej

je to, že sa jedon alebo všetky svaly na tele, zvlášte na šiji a na krku smrštia

a takým spôsobom údy sa ohromne natiahnu alebo sa skrivia. V Amerike

menuje sa tá nemoc "Lock-jaw" preto, lebo nemocnému strnie eustie. Ke
ovládajú celé svalstvo tela, svaly, zvlášte na šiji sú tvrdé ako drevo, tvár má
výraz strnutý a o je najhoršie, nemocný nemôže ústa otvori. Pri strnutí ide

o nákazu bacillami, tak zvanými "Tetanus Bacillus". Ten bacil nachádza sa

v zemi a ke má lovek dajakú, trebárs i docela nepatrnú ranu na tele, bacilly

dostanú sa do rany a nesú poranenému nebezpeenstvo ba aj rýchlu smr.

asto sa pritrafí, že lovek stupí na hrdzavý klinec a tým si poraní nohu; ná-

sledkom poranenia môže lovek dosta strnutie a za krátky as v hrozných

mukách dokona.

Príznaky:—Po zastihnutí bacilom, rana zane sa kvasi; o pár dní do-

stane nemocný ke a boasti, následkom ktorých ústa sa mu zatvoria, hrdlo

opuchne a nemocný nemôže dýcha; konene puchnutie a horúka sa zvä-

šujú, nemocný cíti sa stále horšie až— zomre.

Lieenie:—Najlepšie je nemoci predís. Äadna, i. tá najmenšia rana,

menovite na podošve (šape) alebo na dlani, nemá by hojená na povrchu,

kým sa spodná as nepoína hoji zvlášte ke rana povstala následkom pre-

bitia klincom, drôtom alebo dajakým iným neistým nástrojom. Pri lieení

sa rany od vrchu, bezmála vždy nastane strnutie. Také rany majú sa otvori
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istým nástrojom a liei podobne, ako bolo opísané pri bodavých ranách.

Ke po dvoch týždoch od poranenia (skôr-neskôr) nemocný cíti až-
kos pri ijrehltaní a tvrdos svalov okolo krku, má sa upotrebi "Anti-Tetanic

Sérum", o len dobrý lekár alebo ranhoji previes môže.

1 ) Hne po prebití klincom vezmeme šialku terpetýnu, zahrejeme ho a

šatkou, do neho zamoenou (horúcou) natierame ranu.

2) Broskvové listy na miazgu roztreté prikladané na ranu, zamedzia

strnutie.

3) Var v jednom pinte vody paklík tabaku za 5 minút a prikladaj taký

tabak pomocou handriky na ranu.

4) Smiesaj dve lyžky tinktúry z lobelii s dvoma lyžkami tinktúry z er-
veného pepru a z tej miešaniny užívaj po pôl lyžiky každých 1 5 minút.





VÍII. KNIHA.

Zažívacie ústroje

a ich lieenie.

X: V|. ,tó^ \

1 4 f;má 4

Obraz 284—A. Stroj udského tela.

Jedzte, ke ste hladní, ale neprejedzte sa, lebo primnoho

aj dobrého škodí.
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PREDMLUVA.
udský organismus možno prirovna ku stroju (mašine). Jako stroj,

tak i udskú sústavu musíme isti. Ke je stroj istý, mastený, vtedy dobre

koná svoju prácu a naopak, ke sa zanedbáva, zašpiní, vtedy vypovie nám
služby.

Pozrite si na obraz na predošlej strane. Co na om vidíme? Hore
vidíme dva mechy — to sú púca; medzi mechami je pumpa — to je srdce;

hne pod pumpou (pod srdcom) vidíme pec — to je žalúdok; na pravej

strane je peea a dolu sú rúry alebo revá. Ke tie stroje sú chybné, ke
mechy, pumpa, advienky (cedidla) peefia (v ktorej sa vyrába ži), ža-

lúdok a revá nejdú dobre, nastúpi choroba a naopak, ke všetko ide jako

"po masle", lovek dobre spí, dobre jie, má silu, energiu, ahko vykoná

svoju prácu, teší, ^o svet, je — zdravý. Najväšou kliatbou loveenstva

je zácpa, to jest zatvrdenie alebo zapeenie. Nevyberete-li z pece popol,

nebude ohe dobre hore; tak samo aj lovek, ke sa jeho revá riadne

nevyprázdnia, pozostatky potravín sa v revách kazia, kvasia hnijú, násled-

kom toho vyviujú sa jedy, ktoré idú do krve a lovek nadobúda rozmanité

choroby. 2e jaké nebezpeenstvá hrozia lovekovi následkom neporiadkov

žalúdka to nájdete opísané pri pojednávaní o zácpe. Každý lovek má
ís na stranu aspo raz na de. Potom máme pamäta i na to, že od

obžerstva o mnoho viac udí umiera jako od hladu. Miernos je základom
zdravia.

BEHAKA (DIARRHOEA).

Ze behaka vemi oslabuje loveka, vie o tom každý zo svojej vlastnej

zkúsenosti. Behaka je zapríinená podráždením jedami, prechladnutím,

zlou výživou, at. Na tie škodlivosti odpovedá revo rozmnoženým vy-

miešovaním žaz; následkom toho je silné rozriedenie trusu a astejšie vy-

prázdovanie riev. To je behaka. Poet stolíc na poiatku nemoce je

vemi znaný; trus je žlto-zelený a obsahuje mnoho neztrávených kusov po-

travy. Ke nachádzajú sa vo výkaloch šliamovité, hrkovité kúsky, môžeme
by istí, že i veké revo trpí, kdežto obyajne zdá sa, ako by len tenké

revo bolo zachvátené. Asi po ôsmych hodinách zmení sa nemoc tak, že

sa nám zdá, akoby revo bolo úplne prázdne; jestli ale znovu vyšetríme

stolicu, nájdeme v truse len trochu krvavého šliamu bez výkalov. Ten
šliam býva silným, boastným nútením na stolicu a vemi dráždi koneník.
Behaka obyajne prejde sama od seba, jestli dáme pozor na pokrm. Kde
povstala následkom prechladnutia, nesmie by zanedbávaná.

Lieenie:— 1. Najväšou chybou pri lieení behaky je to, že probujeme

ju hne na poiatku zastavi. To sa nesmie robi; lepšie je pozorova na

to, aby sa revá úplne vyprázdnily. Radíme teda, apráve zdá sa to divným,

dáva pri behake ricinového oleju (Castor Oil) alebo iné nieo na prehnanie,

alebo klistýr. Mlieko nesmie sa jies. Na revá dáva horúce obklady tak

samo i na nohy (šliapy) a masírova (natiera) brucho rukami, v chladnej

vode zamoenými.
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2) Dajme hrs erníc do jedného pajnta dobrého, erveného vína,

svárme a pridajme k nemu cukru. Náhle odvar vychladne, môže sa potre-

bova spolu s ernicami.

3) Kúsok liadku (Alum) asi tak veký ako hrach, rozpustí sa v malom
poháre vody a to sa vypije; o pol hodiny treba pokraova jestli sa stav

nepolepšil.

4) Vezmi žltok z jedného vajca, pol muškátlového oriešku potleného

a malý kúsok liadku (ako hrach). Rozmiešaj to všetko a uži naraz.

5) Zohrej asi pol pajnta dobrého erveného vína; do toho daj trochu

škorici a cukru a pij viac razy denne.

6) Dobré služby koná aj katechu tinktúra, z ktorej možno užíva 15

—

25 kvapiek v dvoch lyžkách brandy. V lekárach predáva sa pod menom
"Tinctura Gambir Composita".

BOASTI BRUŠNÉ.

"Pokrmy musia by mimo výživy tela essenciou a arómou ducha."

U mnohých udí žalúdkové a brušné choroby sú každodenní hostia.

Medzi všetkými ústrojmi udského tela, žalúdok je najväším muedlníkom
a že sú žalúdkové a brušné choroby najrozšírenejšie, tomu veru sa nedá odo-

pre. Jeden vysoko uený francúzsky lekár hovorí, že mnohé žalúdkové

a brušné choroby pochádzajú od toho, že udia jedia a pijú vemi horúce

jedlá a nápoje. Hovorí, že mnohé žalúdkové vredy a zapálenia povstávajú

následkom užívania horúcich jedál a nápojov, ponevá sa dráždenie horú-

cimi pokrmami de pri dni opakuje. Hlavne môžeme to poveda o polievke,

káve, aji atd*.

Lieenie:— 1 ) Vezmi Dreveného spráškovaného uhlia 3 uncie.

Sódy (Bi-carbonate of Sóda) 1 unciu.

Smiešaj to dobre a užívaj z tej miešaniny pred každým jedením po pol

malej lyžiky a nato zapij vody. Cukrové a múne jedlá nechaj a pri jedení

neprepl žalúdok.

2) Užívaj 5— 10 kvapiek na cukre z Hoffmanských alebo z Karmelit

ských kvapiek. (Vi obsah kde som opísal ako sa majú robi.)

3) Vezmi Noholistu (Mandrake) 2 uncie (štyri lyžky)

Alkoholu jeden pint.

Nechaj to stá za pár dní. Dávka 8 do 1 kvapiek na cukre každej

pol hodiny a zapi vodou.

4) Odporúava sa tiež aj výah z maty peprnej. Daj dve lyžky maty

do pinty špiritusu, nechaj stá za 48 hodín a máš to hotové. Užívaj po
5 do 1 O kvapiek na cukre každej pol hodiny.

O alšie predpisy vi obsah jednotlivýdh chorôb brušných a "Lekár-

sky Receptár". f

BOAVÉ ÚSTA.
(Kanker.)

Je to nemoc sliznej blany ústnej a môže sa rozvetvi cez celý zažívací
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kanál a jestli sa tomu zavasu nepomôže, môžeme oakáva dos veké
nepríjemnosti.

Príznaky:—Najprv pokazujú sa malé, biele vredíky v ústach a na jazy-

ku a konene prikmotrí sa nevolnos a popudivos žalúdka. Vredíky
stávajú sa boastnými, koža suchá, tvár badá a ruky i nohy studené.

Lieenie:— 1) Vyisti dobre revá klistýrom alebo preháajúcim pro-

strisdkom (Vi obsah "Lieky na prehnatie"),

2) Vymýva ústa šalvijovým ajom, k omu dodáme trochu bieleho

liadku (Alum) a boraksu. Ke vyraženiny sú vemi trápne, treba kúsok
liadku spáH v rúre, potlc ho na prach a tým práškom dotknú sa vredíkov
pomocou handriky. Pri tom má sa zadrža miernos v jedení, užíva
ahké jedlá a nemoc prejde. Hrdlo i ústa majú sa vymýva dobrým
kloktadlom (Vi obsah "Kloktadlá").

3) Dobre úinkuje nasledujúca miešanina: Zapar lyžku šalvii s jedným
pintom vody, nechaj stá za 5 minút, prece, osla medom alebo cukrom
a dodaj do toho ešte 1 5 kvapiek železnej tinktúry (Tincture of Iron) ;

s;miešaj dobre, zamo handriku a dotkni fiou vredovité miesta.

CÍP OPUCHNUTÝ.

Jestli cíp v ústach opuchne, dobrým prostriedkom je biely liadok

(Alum), z ktorého dáme pol lyžiky do pinty vody, a s tou tekutinou

vymývame (gargarizujeme) ústa. Dobre pomáha i dubenka (tannin) ;

dáme jednu lyžiku tanninu na kvartu vody, a s tým si ústa vyplachujeme.

Jestli by to nepomáhalo, kúpte si kúsok pekelného kamea (Lapis infernalis

— po anglicky caustic stone), potrite ním cíp a vypláchnite si ústa vodou.

Netreba sa toho bá, lebo pekelný kame nepáli ani neškodí, okrem odpor-

nej chuti, ktorú cíti lovek po natieraní. Len na to da pozor, aby sa v

ruke nezlámal, lebo kúsok odlámaný mohol by sa dosta do hrdla.

DUS (MURA).
(Nightmare)

Niektoré krvnaté, tlsté osoby mávajú v noci dusenie na prsiach pri om
cítia j ako by nieo na prsiach ležalo, oddych sa úži, lovek nemôže sa poh-

nú a po prebudení silne sa potí, srdce tlie, hlava bolí, at. Príinou toho

je plný žalúdok a nejaká prekážka v obehu krve, najmä, jestli lovek
horeznaky spí.

Lieenie:— 1) Lieky tu vemi málo pomáhajú. Hlavná vec je aby

lovek nešiel spa s preplneným žalúdkom. Veer alebo celkom ni, alebo

len málo jies. Nepi liehoviny, kávu a aj. Varova sa od ažko ztravi-

tených pokrmov a da pozor aby stolica bola riadna. Pred líhaním vypi
dva alebo viac pohárov studenej vody a ahnú si na pravý bok. Alebo:

2) Veer pred líhaním vypi veký pohár cukrovej vody, do ktorej

pridáme za lyžiku magnesii (Magnesia).

3) Jestli máme hermanok po ruke, zrobme si aj a vypime za šialoku

hne pred líhaním.
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HLADOVITOS—PAŽRAVOS.

Sú udia, ktorí majú ustaviný hlad, ktorí viac jedia ako iní a predsa

nie sú tak silní, ako tí, ktorí menej jedia. To znamená chybné trávenie, to

jest, že sa požitý pokrm neztrávi a že všia as pokrmu vychodí z loveka

neztrávená von.

Lieenie:'—Hlavným liekom je diéta a dobré silné pokrmy. Kto si ža-

lúdok rozšíril s málo poživnými pokrmami ako zemiakmi atd*., nech jie mäso,

vajcia na mäkko prihotovené, mlieko a silné polievky; tým dávame telu

dobré, výživné látky a stav sa polepší. Jestli trávenie je celkom slabé,

možno užíva pepsinové víno ktoré si každý sám môže árobi (Vi "Víno

Pepsinové"). Nasledujúce bylinné víno je pomáhatené:

Bylinné Víno.

Rad. Gentian.

Cort. aurentior.

Cort. Chinae reg.

Herb. Absynth.

Radix Galang. aa. half ounce.

Všetko dobre potleme, zalejeme dvoma kvartami bieleho vína a nechá-

me stá na teplom mieste za jeden týžde. Po precedení môžeme ho osladi

a užíva po jednej malej sklenike po každom jedení.

O JE KATAR?

Na stránkach knihy "Anatómia" spomenuli sme, že oné vka, nos,

ústa, jazyk, hrdlo, priedušnica, púca, žalúdok, revá, mechúr, moová rúrka,

atd*. sú tak vaou sliznou blanou vyfutrované. Té blany vyluujú sliz,

ktorý robí nástroje klzavými. Z príiny zapálenia bársktorej blany priteká

k nej viac krve a preto vyluuje sa viac slizu a ten sa mení da miesta a povahy

nemoce. To je katar alebo zapálenie sliznej blany. Hlavnými všeobec-

nými príznakami každého kataru sú: väší výtok sliny a napuchnutie sliznej

blany. V horších stupoch kataru, blany sú pokryté hnusnými vredmi,

ktoré sa rýchle šíria a môžu sa dosta i do hlbších vrstiev. Pri každom v

tejto knihe opísanom katare podávame spôsob lieenia. (Vi obsah).

KATAR RIEV AKUTNÝ (NÁHLY).

Sídlom revného kataru akútneho je tenké revo. revný katar akutný,

(ktorý sa objavil náhle) povstváva obyajne z nejakej diétnej chyby alebo

z prechladnutia, pri vlhkom, chladnom poasí, — z mechanického podráž-

denia sliznej blany at.
Príznaky:—Hlavným príznakom tejto nemoce je behaka; mimo beha-

ky nemocný cíti malátnos, ošklivos, ke, asto silí ho na vracanie a

zárove vo výkaloch nachádzajú sa neztrávené zbytky pokrmu,

Lieenie:— 1 ) Najväšou chybou pri lieení kataru riev je rýchle za-

stavenie behaky. Radšej dba o to, aby sa revo úplne vyprázdnilo, k

omu slúži ricinový olej, alebo klistýr a zaa prísnu diétu. Lieenie to isté,

jako sme opísali pri behake (Vi "Behaka").
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2) Zrob si aj z borového kvetu (z borovice) a vypi za jednu šialku

v jeden de a na druhý de zrob si aj z pelynku a užívaj po lyžike ráno

v obed i veer. Kto sa takým spôsobom liei, asi za 3—4 týždne, zaiste sa

vyliei, a^po stav jeho sa znane polepší (Kneipp).

KATAR RIEV CHRONICKÝ.

Chronický katar riev sídli v hrubom reve a vyviuje sa zo stavu

akútneho, alebo z dajakých iných porúch v reve, a trvá niekedy i niekokov
rokov. Najastejšou príinou revného kataru je nezdravé zažívanie; v

reve vyvinie sa veká kyslos a tvorenie sa plynu, o spôsobuje boasti v

bruchu, škrkanie, behaku a nechu k jedlu; bruch je nadutý, boasti zach-

vacujú zvlášte okolie pupka a jazyk je škaredé obklopený. Koslos povstáva

následkom nesprávneho zažívania a tým pôsobená je nedostatoná chemická

premena revného obsahu. alšou príinou kataru môže by nedostatok

žalúdkových šav, bez ktorých zdravé zažívanie je nemožné; tiež aj poží-

vanie dráždivých pokrmov a prechladnutie brucha a nôh je nemalou príinou

tejto nemoce.

Príznaky::—Behaka — niekedy zácpa; nadutie, nechu k jedlu, ner-

vosnos, tlak v bruchu, niekedy všeobecná slabos, chudnutie a lovek sa

vôbec zle cíti.

Lieenie:— 1) Zadržanie diéty. Apráve lovek nemusí by tak opatr-

ným pri katare riev jako pri katare žalúdka, lebo hrubé revo je nie tak

vážne pri zažívam, jako tenké, ale predsa máme da pozor na to o jeme,

jako jeme a kedy jeme. Pri záchvatoch zácpy potrebujeme klistýr s teplou

vodou, do ktorej dáme trocha kuchynskej soli. Okrem toho pohyb na
erstvom povetrí a istota celého tela sú odporúané.

2) Kúpte si v lekárni dve uncie "Neutralizing Cordial", a užívajte asi

3 lyžiky denne.

KATAR ŽALÚDKA NÁHLY.

Táto nemoc je jedna z najrozšírenejších chorôb a pochádza buto od

prechladnutia a planého pokrmu alebo od nemierneho jedenia a pitia. Isté

je, že tisíce dospelých mužov trpia na žalúdkový katar následkom vekého
užívania alkoholických nápojov alebo následkom prejedenia a prepitia sa.

Príz;naky5—Choroba poína sa vracaním jako sebaobranou podráž-

deného žalúdka; k tomu družia sa ztrata chuti k jedlu, kyslos, ryhanie,

záha, nepokoj a ažkos v žalúdku; mnoho ráz 2}ácpa alebo behaka; mo
je hustý; žalúdok vemi bolí a niekedy nastúpi i zapálenie žalúdka. Náhly

katar žalúdka môže sa rýchle skoni ale stáva sa, že následkom vekého
podráždenia, vyvíja sa i iná nemoc, zvlášte týfus, a preto máme da pozor

aby sme katar nezanedbávali.

Lieenie:— 1 ) Najjednoduchejším prostriedkom proti kataru toho druhu

je pokoj a — hlad. Máme obmedzi ztravu a zárove pokrm má by
ahký a riedky. Po vracaní, jestli sa žalúdok dobre vyprázdnil, nechajme

nemocného pokojne leža a nedávajme mu žiadny pokrm, aby si žalúdok

odpoinul. Jestli vracanie nenastalo, dávajme chorému lieky na vracanie.
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Pri zácpach potrebujeme ricinový olej, klistýr alebo niektorý z preháacich

prostriedkov: pri kriach môžeme dáva Hoffmanské kvapky alebo tinktúru

z maty peprnej, po 5— 10 kvapiek na cukre.

2) aj z pelynku a s anseriny tiež dobré služby koná; má sa užíva

mierne.

3) Pepsinové víno alebo pepsinové tabletky môžu sa užíva tri razy

denne veda predpisu. (Vi i Kneippové lieenie.)

KATAR ŽALÚDKA CHRONICKÝ

Vyvíja sa pomaly jako následok astého opakovania pokleskov proti

predpisom správnej výživy. Stretávame sa s tou chorobou v najvyšších i

najnižších kruhoch udstva a udia tak zvaného stredného stavu trpia na

katar vemi zriedka. To je asi preto, lebo bohatší udia žijú príliš dobre,

a naopak, úbohí nemajú o jes, nemajú dostatonú zásobu tukov a bielko-

viny, a napchajú si revo zemiakmi a suchým chlebom, z oho asto povstáva

rozšírenie žalúdka a iné nemoce. U stredných kruhov je 'to iná; tu domáca

pani stará sa sama o kuchyu, usiluje sa, aby pokrm riadne, na hodinu bol na

stole, pokrm je miešaný, chutne pripravený, nie jednostranný a takým spô-

sobom rodinka dostáva všetky potrebné látky výživné v náležitej složitosti.

alšími príinami kataru žalúdkového sú srdené chyby, púcne nemoce,

alkoholismus a nepoetné poruchy, ktoré pomaly oslabujú zažívacie ústroje;

užívame pokrmy a nápoje príliš studené, alebo príliš teplé; preplujeme si

žalúdky pri slávnostných hostinách a takým spôsobom podkopávame si zdra-

vie a dávame sa do pazúrov chronického kataru žalúdkového.

Príznaky:—Nepríjemný pocit a plnos žalúdka hne po jedení; okolie

dolinky je vemi citlivé; nezriedka už i jemné obhmatanie vyvoláva pocit

vracania a dávenia bez toho, aby vracanie nastalo; tá náchylnos ku vracaniu

vyskytuje sa zvlášte ráno ke lovek vstal z postele; zkúsený pozorovate

pozná tú nemoc z charakteristického spôsobu kašu, ktorý skorej neprestáva,

kým nemocný nevykašal zo žalúdka tuhý šliam. alšími príznakmi sú

veké poruchy pri trávení, ryhanie, záha, plyny, kyslos v ústach, smrad-

avý zápach z úst, bô a hryzenie, ktoré obyajne prestáva po užití trocha

pokrmu; raz zácpa, zase behaka, ustavine trápia nemocného, k tomu

družia sa všeobecné slabosti sústavy, nervosnos a iné.

Lieenie:— 1 ) Najprv musíme zmeni doterajšiu životasprávu. Hne
na poiatku poznamenáme, že chronický katar žalúdka nemôže by náhle

vylieený, ani si nemysli lovee, že môžeš si kúpi dakde na svete skleniku

liekov, ktorá by a vylieila za týždefi alebo za mesiac; nie, a tisíce ráz nie. Tá

nemoc potrebuje asu a práve tak, jako všetky iné chronické nemoce, musí

by pomaly lieená. Mnohí idú k lekárovi, ktorý im nieo predpíše, a

myslia si, že v sklenike je tá speisitená medicína, ktorá im má za týžde

alebo za mesiac pomôc a ich celkom vyliei. Jestli sa však zklamali, a

stav ich sa nepolepšil, zanechajú lekára, idú k druhému, a tratia svoje centy

bez toho aby sa im polepšilo. Taký lovek radšej nech si zadrží peniaze,

lebo ustaviným probovaním rôznych liekov vemi si škodí. Najprv musí

jes len ahko ztravitelný pokrm, zalnecha kúrenie a alkoholické nápoje.
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lovek trpiaci na katar nech nikdy celkom do sýtosti nejie, t. j. radšej viac

ráz a menej. (Vi Kneippove lieenie.)

KOLIKA.

Pod slovom kolika rozumieme vemi prudké, rezavé boasti v bruchu na

okolí pupka. Kolika prichodí rýchle a muí loveka podobne ako žalú-

doné ke.
Príiny:—Zácpa, vetry, gázy, ervy (hlísty), prechladnutie brucha a

iné. Ke lovek trpí na zácpu, najprv treba vzia preisujúci prostredok.

Hoffmanské, Karmelitské, Káfrové alebo Baldrianové kvapky (asi 5 do 10

kvapiek na cukre) tíšia bô.

2) Jednu unciu Kolíkového korea (Wild Yam root) vari v jednom
pinte vody za 1 O minút a z toho vypi pol pinta naraz. Kolíkový kore a

dajaké kvapky mal by ma každý doma, lebo kolika môže zastihnú loveka
v noci, a bôle sú niekedy neznesitelné. Dr. King píše o kolíkovom koreni,

že je to specifiná medicína proti kolike a že sa nikdy v om nesklamal.

3) Ke kolika pochodí od prechladnutia pohár teplého vína, aj z

hermaneku alebo aj mariankový dobre úinkujú najmä, jestli nieo teplého

priložíme na brucho.

4) Kvapky proti kolike:

R. Oil of Cajeput

Oil of Cloves

Oil of Peppermint

Oil of Anise

Alcohol

Dávka 1 O kvapiek na cukre a opakova ke treba.

5) Alebo:

Tr. Assafetida 1 ounce

Tr. Rhubarb 1 ounce
Tr. Buchu 1 drachm

Dosa: Pol lyžiky s vodou. Na druhý de ke je stolica nevoná
dáva horkú so (Epsom Salts) jednu lyžku v teplej vode na lacno.

KOLIKA REVNÁ
Kolika vystupuje v podobe záchvatov a pôsobí prudké boasti v bruchu

a na okolí pupka. Boasti sú vrtavé, rezavé a kovité. Kolika prichádza

rýchle a napáda i tých najzdravších udí. Príiny jej môžu by miestne

podráždenie, ako zácpa, vetry, hlísty a prechladnutie brucha.

Lieenie:— 1) Olejový klistýr tíši koliku temer vždy. Vnútorne dáva
aj z maty peprnej alebo výah (tinktúru) kozlíkový (Tr. of Valerián) po

dvadsa kvapkách na cukre a opakova dávku o pol hodiny.

2) Odvar z hermanoku tri šialky denne alebo mandlový olej, z

ktorého užívame asi po 1 0. kvapkách na cukre tri razy denne.

3) Hoffmanské alebo káfrové kvapky užívajú sa po 5 do 1 kvapiek

na cukre.

Vi
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4) Horúci flemel priložený na život zastaví koliku.

5) Jestli kolika pochodí od vetrov, natierame brucho teplou handrou

a dávame nemocnému pi odvar z maty peprnej a z rebríku.

KR ŽALÚDKOVÝ.

Nápady kové pochádzajú z rozmanitých príin. U mladých dievat

badnika, u žien hystéria alebo chudokrevnos, u mužských otrávenie taba-

kom, alkoholom at. asom sú té osoby choré i na peeu (liver) o sa

dá pozna po žltej barve tváre.

Príznaky:—Silný, cez bruch okolo žalúdka križujúci bô; ruky a nohy

sú zimné ako ad a mrznú; zimný pot vystupuje na elo; trasenie zimou a

nápady mdloby; niekedy chorý krií a zvíja sa od bôu; kr obyajne

koní sa s vekým oslabnutím, dlhší as trvajúcim. as nápadov je vemi
rozmanitý a nemožno ho akurátne predpoveda.

Lieenie:^— 1) ís do postele a leža spokojne; každé rušenie a krik

zväšujú ke. Horúce obkladky alebo horicový flajster (mustard plaster)

na brucho priklada; vnútorne dáva Hoffmanské, káfrové alebo melisové

kvapky po 10 kvapiek na cukre každej pol hodiny; preháacie prostriedky

a pri nepoiiadkoch žalúdka liek na vracanie.

2) Rozmiešaj pol lyžiky sódy (Sóda Bi-carbonate) v pol poháre tep-

lej vody a pi po každom jedení. Neužívaj dráždivé, pálivé jedlá a lieky;

olej môže sa smelo dáva pre svoj lahodiaci skutok.

3) Daj do šialky horúcej vody, jednu lyžku cukru a vypi tak horúce

ako môžeš vydrža. Opakuj o pol hodiny.

4) aj z peprnej maty s domieškou trochu sódy úinkuje výborne.

Massáž brucha, pôst a pohyb na sviežom povetrí sú dobrými liekami pri

žalúdkových krach.

KRVÁCANIE ZO ŽALÚDKA.

Ako sme to spomenuli pri krvácaní z púc, krv vyvracaná zo žalúdka

je temno-ervená, s potravinami smiešaná a sa nepení. Obyajne pochádza

zo žalúdkovej sliznej blany, zo žalúdkových vredov at.

Lieenie:— 1) Pacient má si ahnú a prehltáva kúsky adu. Pri ve-

kom krvácaní, jestli chorý nemôže jes, treba do neho cez koneník zastrieka

šialku teplého hovädzého aju (Beef tea) a po zastriekaní tisneme koneník

uterákom, aby sa zastriekanina v chorom zadržala.

2) Užívanie kuchynskej soli po pol lyžiky každej pol hodiny mnohoráz

zastaví krvácanie.

3) aj z arovného lieskovca (Hammamelis Virginica) úinkuje vý-

borne a rýchle. K dostaniu v lekárach.

(Vi i "Zastavenie krvácania".)

KURDEJ (ŠKORBUT—SCURVY).

Kurdej napáda i tých najzdravších udí. Povstáva z prechladnutia

a vlhkosti, z nezdravého vzduchu a špatnej potravy, najmä v kasárach,
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barakoch a žalároch; asto zachváca i námorníkov, ktorí sú odkázaní za

dlhší as na naložené silne solené mäso, ako každodenné miäsité jedlo. Na-

páda tiež aj deti a tu môže by hlavnou príinou neistota, zlý pokrm,

nezdravý príbytok a rôzne chytavé nemoce.

Príznaky:—Najprv asna vredovatejú, krvácajú, opuchnú a neskoršie

sbierajú sa; osoba zachvátená cíti sa zle; po tele vyhadzujú sa príšte; pri po-

kroilejšom stupni nenxoce, cjiorý má ošklivý, zdochlinovitý zápach z úst, vä-
šie klopanie srdca, ažký duch, boasti v údoch at.

Lieenie::— 1 ) Najprv stara sa o istý, suchý, teplý vzduch a o pokoj

tela a mysle. Zadržanie diéty. Šalát šavel, kyslé ovocie, chren, káva, víno,

pivo, maslo, mlieko sú prospešné. Umývanie octom vodou rozriedeným

dobre úinkuje.

2) Pri zácpe dáva ricinový olej a proti behake odvar z ernicového

korea.

3) Najlepším liekom proti kurdeju je citrón. Zvonku umýva telo za-

chvátené citrónovou šavou, a vnútorne užíva z nej po lyžke tri razy na de.
4) Odvar z lopúchového korea tiež dobré služby robí. K tomu radíme

aby patriná osoba starala sa o istotu tela a o dobrý pokrm.

NEZÁŽIVNOS.
*

(Dyspepsia)

Dyspepsia je vemi rozšírená nemoc. Ona napáda nielen zneužívaný

žalúdok, ale aj iné ústroje. Modzog pociuje nezáživnos, hlava je tak

úzko spojená s uvami so žalúdkom, že ked* máme dáke duševné ažkosti,

žalúdok prestane pracova a ztratíme chu k jedeniu A naopak, ke máme
žalúdkové ažkosti, náš duševný stav je napadnutý, staneme sa dráždivými,

zronenými, smutnými ba takmer aj rozum ztratíme.

Príiny:—Neporiadne, rýchle, nemierne jedenie; nemierne požívanie

liehovín (korhestvo) ; užívanie pri mnoho liekov; ažká práca a presilenie;

žia, smútok, žiarlivos, staros a strach. Hnevlivos, rozdráženos má tiež

planý následok na žalúdok, ba niekedy aj otravuje krv; krv planá, žalúdok

je náchylný k zapáleniu. Nemocný má v žalúdku boasti, pálenie a iné

príznaky zapálenia, potom zase ošklivos, nadúvanie, vetry, kyslos, trasenie

sa a vrhanie trápi nemocného. Jestli dyspepsia pochádza od nervosnosti,

nemocný má klopanie srdca, slabos v celom tele aj v žalúdku, nemôže

dobre spáva, tvár dostane badú barvu, duševne je zronený a energia tela

i modzgu mizne.

Príznakyr^Dyspepsia privádza boas na prsia a na iné asté tela a ne-

mocný trpí mnoho. Svaly tela soslabnú a zmäknú, na okolí žalúdka a

slabín je nemocný vemi citlivý; ruky a nohy má chladné, kožu suchú a

badú. Niekedy má nohy a ruky horúce a páivé. Spánok je prekážaný

niekedy zlými snami, noným potením sa a akousi hrúzou, ktorá na neho

prichádza. asto dostáva kaše a klopanie srdca. V ušiach mu huí, je

je nevrlý, ni sa mu nepái a on sa tiež nikomu nepái. Prichádza na neho

zádumivos, dráždivos, strach a zlá vôa. Chu k jedlu prestane, v žalúd-

ku má kyslos a ošklivos núti ho k vracaniu.
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Na to tratí energiu, pevnú vôu, dostáva koliku, a stáva sa smutným,

beznádejným. Jazyk má obtiahnutý a v ústach cíti horkú chu, ryha sa mu
nepríjemne, hrdlo ho boUeva, má dych zlého zápachu, bolenie hlavy a záha

ho peie.

Zase iní nemocní, trpiaci na dyspepsiu, nemajú žiadnych ažkostí, len

sú chudí, slabí a ahko prechladnú. "

Takýmto sa odporúa nasledovné: pôst, alebo nejedzte ni o om viete,

že vám škodí; požívajte len jednoduché a ahko ztravitené jedlá, a jedzte

vždy mierne a na as; starajte sa o to, aby ste mali riadnu stolicu. Vždy treba

ma na pamäti, že jedlo treba dobre požuva a so slinami rozriedi, aby

mal žalúdok obahenú prácu. Ke sa revá nevyprázdujú pravidelne,

neistota a jedovaté látky dostanú sa do krve, o je celému zdraviu potom

škodlivé. Na dyspepsiu trpiaci udia probujú lieky, idú od doktora do

doktora a nedajú pozor na seba samých.

Z dyspepsii môže povsta zácpa a zo zácpy zlatá žila a iné nemoce.

Dyspepsia sa dá liei do istá, ale tu nie len mediciny treba užíva, ale aj

na to uvažova, j ako lovek žije a len tak sa môže chorý vyliei jestli

zadrží zákony prírody.

Lieenie:—
I ) Essence of Peppermint 2 drachma

Saleratus 2 drachms

Dist. Water to 6 ounces.

Dávka: Dve lyžiky tridsa minút pred jedením.

2) Kúp v lekárni:

Gum Myrrh 1 unciu

Colombo 1 unciu

Gentian 1 unciu

Rhubarb root 1 unciu

Cubeb 1 unciu

Peruvian bark 1 unciu

Alcohol 1 kvartu

Daj rastliny do jednej faše, nalej na to špiritusu vodou napoli rozmie-

šaného a nechaj stá za týžde.

Dávka: Lyžiku 30 minút pred jedením. (Recept Doktora Cohna.)

3) Dr. Halstead vemi odporúa aj z Magnólie (potrebuje sa kôra z

korea). Dávka 4—6 šialok denne.

4) Dr. Read píše, že za 24 roky predpisoval Brslen proti nezáživnosti

a že ten liek ho nikdy nezklamal. V lekárach predáva sa pod menom
"Euonymus Atropurpurea" a predáva sa lacno. Kúp jeden funt kôry ž

Brslenu, daj do džbána a nalej na to toko dobrej pálenky, aby sa korene

celkom zakryly a nechaj stá za jeden týžde. Potom prece a užívaj z tej

tinktúry po 10 až 30 kvapiek na cukre tri razy denne.

5) Pepsinové víno tiež vemi pomáha. Kúp v lekárni Pepsinu (Pepsin
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scales) jednu unciu a daj pepsin do jedného galona dobrého vína a nechaj

stá za týžde. Užívaj po jednom poháriku po každom jedení.

6) Medzi lesnými darmi jakými nás matka príroda obdarila vemi
vekú rollu hrajú borievky (jalovec). Užívanie ich pôsobí na nás oživujúco,

povzbudzuje apetít, napomáha moové ústroje a miazga môže sa priklada

na rakovité rany.

OCHABLOS ŽALÚDKA.
Ochablos žalúdka zriedka vystupuje samostatne a zväša záleží v tom,

že svalové vlákna hlavnej vrstvy žalúdkových stien pri zažívaní nedejú sa

dos energine — rázne. Príiny tohoto stavu môžu by vemi rôzne ako

ku príkladu nedostatoná výživa, menovite u chudokrvných, alej vysiu-

júce choroby nervové, poruchy zapríiujúce ztratu žalúdkového svalstva,

sníženie nervovej dráždivosti svalov a prílišné namáhanie telesné i duševné.

Príznaky:—Hlavnými príznakmi ochablosti žalúdka sú: predžené zaží-

vame v žalúdku, niekedy veká žíze, boastný tlak. ktorý ako obru okolo

brucha trápi a sužuje nemocného, škrkanie, kyslos a pocit vekého hladu.

Lieenie:— 1 ) Najprv sa má liei pôvodná choroba. Pokrm má by
záživný ale nedráždiaci. Ponevá na poiatku choroby nachádza sa dosta-

toné množstvo solnej kyseliny, preto lovek môže jes bez obavy ahko
záživné pokrmy, dobrú mäkkú peienku, vajcia na mäkko varené a iné tým
podobné pokrmy.

2) Užíva šavu z jedného citróna denne.

3) Dr. Warren odporúa Sódu (Sóda Bi-carbonate) v sajdru (Cider) ;

totiž rozmieša pol lyžiky sódy v pol poháre sajdru a vypi ráno i veer.

Alebo rozpusti jednu lyžku soli v pinte teplej vody a po vychladnutí užíva
jednu lyžku ráno a jednu veer.

OPUCHLINA ASIEN.

Pri opuchline asien pomáha myrrhová tinktúra (Tincture of Myrrh).

Do pohára vody (teplej) daj 10 kvapiek myrrhovej tinktúry a vyplachuj

si ústa viac razy denne. Alebo namo štetoku do teplej vody, nakvapkaj

na u pár kvapiek tinktúry a vymývaj tým zuby i asna. Alebo vezmi

Olivého oleju 1 lyžku jedacu

Kandisového cukru (Cuker Kandl) 2 malé lyžiky

Zltky z dvoch vajec.

To všetko dobre smiešaj. Natri handriku tou miešaninou a prilož ju

na asna.

CHOROBY PEENE.

O složeniu a innosti peene pohovorili sme v knihe Anatómii a Fisiolo-

gii a tu pohovoríme o jej chorobách. Nemoce peene môžu by samostatné

alebo môžu pochádza aj následkom iných chorôb ako ku príkladu nemoce

púc, srdca, at. Väšina chorôb peeových napáda starších udí a zvlášte

mužských, oho príinou môže by alkohol a syphilis. Choroby peene
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majú sa považova ako chrožujúce choroby zdravia a radíme každému ne-

mocnému, ktorý myslí, že trpí na ne, aby ich nezanedbal. Kto si preítal

lánok o peeni zaiste presvedil sa o tom, že peená je vemi vážny ústroj

nášho tela a zanedbalos nemoce môže sa koni smrou.

ZAPÁLENIE PEENE.

Zapálenie peene delí sa na náhle (akutné) a na chronické zapálenie.

Príznaky náhleho zapálenia sú bô v pravom boku, pod rebrami a pod

pravou lopatkou v pleci, ktorý sa dakedy tiahne až dolu do ruky. Pravý

bok je plnejší, okrúhlejší než avý bok; inemocný cíti sa zle. K tým prízna-

kom družia sa ešte aj ztrata chuti k jedlu, zácpa, ospalos cez de a nespalos

v noci; tvár je žltavej barvy, mo zabarvený a v om nachádzajú sa er-

venasté, k tehle podobné usadliny; koža suchá, niekedy mastná a na nej

zjavujú sa svrbiace vyrážky; puls je vemi slabý; dych ažký; kaše suchý

a okrem toho i vracanie a neporiadky riev sú prítomné. Príznaky tejto

choroby sa menia da rodu, povahy, veku, telesnej sústavy chorého a da
okolností.

CHRONICKÉ ZAPÁLENIE PEENE.

Chronické zapálenie peene znaí, že je nemoc v pokroilom stave a

okrem príznakov popísaných pri náhlom zapálení môžeme ešte spomnu
veké nadymanie, bô v žalúdku, jazyk je bielo obtiahnutý, koža a oi žltejú,

revá riadne nepracujú, nemocný cíti sa slabým, trus je hlinenej barvy,

inokedy tvrdý a tmavý a konene obeh krve je pomalný a nohy i ruky

studené.

Lieenie:— 1 ) Ke je stolica tvrdá, klistýr z jedného pinta teplej vody,

z jednej lyžky soli a z dvoch lyžiek glycerínu, dobre rozmiešaných,dá úavu.

2) Alebo kúpte si v lekárni:

Aloin, Belladonna and Strychnine pills,

a užijte jednu alebo dve na noc pred líhaním a na druhý de vezmite

Seidlitzové prášky alebo Sodium phosphate prášok za lyžiku v poháre

teplej vody na lacno.

3) Proti chorobám peene jednoduchá púpava je nejlepším prostried-

kom medzi všetkými liekami na svete jaké do dnes sú známe. Hovorí
Doktor Spark: "Trpel som za 15 rokov na nemoce peene. Preštudoval

som všetky možné knihy pojednávajúce o tejto chorobe, užíval som lieky

za liekami, lieil som sa u tých najvybitej šich lekárov vo Phjladelphii, bol

som lieený dr. Wilsonom, dr. Jordánom a inými, ale pomoc sa nenašla.

Jedna stará ošetrovateka radila mi, aby som užíval kore z púpavy. Nuž,

oprobujem, ve škodi nemôže. Kúpil som za 50 centov korea z púpavy
a tá jednoduchá rastlinka ma celkom na nohy postavila. Radím zo srdca

každému trpiacemu na nemoce peene, aby si kúpil v lekárni kore z púpavy
(Dandelion Root) a nech si z toho varí odvar k omu sa berie tri lyžky

korea na pint vody a to sa varí za 10— 15 minút a po vychladnutí pije

sa po sialoke dva razy denne.
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4) A teraz poslúchajte o hovorí jeden z aleko-široko známych le-

károv Dr. Gunn; "V prírode nechádzajú sa rastliny, ktoré Boh poslal pre

loveka aby si nimi pomáhal v svojich biedach. Ale lovek nechce sa o

nich a ich silách poui, šapá po nich namiesto toho aby si ich nasbieral a si

nimi pomáhal. A predsa Boh ich nenasial na to aby hnilý, ale na to, aby
si s nimi udia pomáhali. Presvedený som z mojej vlastnej zkúsenosti, že

nieto lepšieho lieku proti pojedným chorobám peene jako je púpava".

Preto radíme aby si udia pomáhali púpavou jestli trpia na choroby peene.

5) Podáme ešte jeden vemi dobrý predpis proti nemociam peene
a zvlášte proti zapáleniam chronickým peene. Kúpte si

Fluid Extract Cascara Sagrada 2 uncie

Fluid Extract Berberis Aquifolium 2 uncie

Syrup simple 1 uncie

POHYBUJÚCA SA PEENÁ, CiLI NEPRAVIDELNOS TVARU A
POLOHY PEENE.

Sú to dve zajímavé choroby: "Pohybujúca sa peea" a "Surovaním
znetvorená peefia". Slovom pohybujúca sa peená rozumieme nepravidel-

nos polohy peene vyskytujúcu sa niekedy u žien s ochablými stenami bruš-

nými, pri om peená hýba sa smerom dolu. Zvlášte ženy, ktoré asto je-

don za druhým rodily a poas šestonedelia nedaly na seba pozor a si neod-

poinuly, sú k tejto chorobe náchylné, menovite jestli nemajú dostatonú vý-

živu a jestli trpia na chudokrevnos. Lekár môže ustáli tú nemoc vemi
ahko ohmataním brucha a vyšetrením polohy jednotlivých útrob v bruchu.

V prvom okamžiku pomyslí si i ten najlepší lekár na tehotnos alebo na bruš-

ný vred, ale jestli je schopný a svedomitý, rýchle ustáli, že peea nie je na

svojom mieste.

Príznaky S—Mnohé ženy ponosujú sa na rôzne neporiadky peene ako

kolika, silné vracanie, ažká zácpa at., kdežto sú ženy, ktoré vôbec necítia

boasti a nazdávajú sa by celkom zdravými.

Lieenie:^—Najprv oprobujeme zlepši polohu peene dobrým, vhod-

ným obväzkom. K tomu cieu predávajú sa bandaže (šnurovaky), ktoré

namiesto aby brucho tlaily, pevne k nemu priliehajú a peenú podpierajú.

Avšak tie bandaže majú sa zrobi poda miery da lekárskeho predpisu,

lebo stáva sa, že šnurovaky sú priveké, alebo primalé a môžu viac škody

narobi jak dobrého.

ZVÄŠENIE PEENE.

Peea môže sa zväši z rôznych príin. Hlavnými príznakmi tejto

nemoe sú: nechu k jedeniu, žltaka, niekedy behaka a pri väšom na-

puchnutí cíti nemocný ažkos a tlak, takže nemôže ani dýcha. Pravý bok

hne pod rebrami je napuchnutý a pri najmenšom tlaku cítime bô.

LieenieJ— 1) Priklada neprestajne studené obkladky na napuchnuté

miesto a náhle sú teplé, zameni ich erstvými. Ráno užíva "Sodiuna Phos-

hpate" (možno kúpi v lekárni) jednu lyžiku v poháre teplej vody na lap-
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no; pi aj z rebarbary denne po dvoch-troch šialokách. Pi lemonádu

alebo akúkovek šavu z kyslého ovocia.

2) Doktor Peírka píše, že jedna žena trpela asi 6 mesiacov na žltaku

a užívala rozmanité lieky proti nej, ale jej stav sa nepolepšil. Pri vyšetro-

vaní zbadal, že peea je zväšená a že jej nemoc je zväšenie toho orgánu.

Hne nariadil, aby sa jej dávaly studené obkladky na zachvátené miesto a

predpísal jej kyslé nápoje, ako lemonádu a iné kyslé šavy a biedna žena,

ktorá vyschla, ako kostra, za dva týždne sa do istá vylieila.

ŽLNÉ KAMENE.

Žlový kame pozostáva zo žle v kryštálovej forme. V mnohých

peeových chorobách, zvlášte jestli sú tieže pokroilé, nemocní mávajú ne-

snesitené boasti, zapríinené priechodom žlných kamienkov cez žlovody.

Lieenie:— I) Veer pred líhaním vypi osem lyžiek olivového oleja

(Olive Oil). Na ráno potom uži Seidlitzové prášky každú hodinu a to tak

dlho, kým dobré rozvolnenie riev nenastúpi. Asi o tri dni uži zase oleju

a práškov tak ako je to vyššie opísano.

2) Natieraj brucho, zvlášte okolie peene (pravý bok pod rebrami)

dobrým linimentom.

SMRŠTENIE PEENE (CIRRHOSA).

Je to vleklé zapálenie jaterného tkaniva spojené na poiatku so zvä-
šovaním jatier a v alšom priebehu bunky jaterné odumierajú a následkom

toho nastáva silné svraštenie a zmenšenie jatier. Najastejšou príinou smrš-

tenia peene je nemierne požívanie alkoholických nápojov.

Príznaky:—Neporiadky zažívacích ústrojov; ztrata chuti k jedlu; škr-

kanle; tlak v žalúdku a na pravom boku pod rebrami; neskoršie, ke peea
sa zmenší, nemocný cíti ažkos, úzkos a nadutie v bruchu, o môže by
príznakom vodnatielky; alšími príznakmi sú: napuchnutie sleziny, katar

žalúdka a riev, zácpa alebo behaka, niekedy krvácanie riev; barva kože

je špinavá, žltá a konene jestli si lovek zavasu nepomáha, nastúpi strašná

vodnatielka, úplné oslabenie a — smr.
Lieenie:—Zanecha alkoholické nápoje, pálenie tabaku (kúrenie)

dráždiace pokrmy a požívatiny. Užíva záživné jedlá a liei sa tak, ako

sme to opísali pri vodnatielke. (Vi obsah).

RAK PEENE.

udia trpiaci na raka peene, mávajú na pravom boku hne pod re-

brami napuchlinu, cítia vekú boas, ažkosti a pri hmataní zachváteného

miesta prstami, môžeme nahmata hrboky, uzliny vo vnútri na peeni. Lie-

ku proti tej nemoci lekárska veda nemá. Možno upotrebi lieky predpísané

pri iných rakovinách.

STRNUTIE (ZMERAVENOS) PEENE.

Hlavnými príznakmi tejto nemoce sú: bados, zápach z úst, nepríjem-

ná chu zvlášte za rána, škaredo potiahnutý jazyk, neztrávnos a ažkosti
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po jedení, zácpa, niekedy behaka, bô hlavy, zvlášte na prednej asti tela,

lenivos a jávrat.

Lieenie:— 1 ) Kúpte si v lekárni "Little Liver Pills" za 25 centov a

užívajte jednu tri razy denne alebo viac. Alebo:

2) Kúpte si "Sal Hepatica", ktorú môžete dosta za 15, 25 alebo 50

centov. Užívajte z nej zvlášte ráno vo vode jednu lyžiku alebo viac.

3) Kúpte si Sodium Phosphate jeden ifunt za 25 centov a užívajte jed-

nu lyžiku v pol šialky horúcej vody ráno na lacno. Asi na druhý alebo na

tretí de dávka má by menšia.

4) Jestli sa namyslíte posti za 48 hodín, vtedy nepotrebujete mnoho
liekov, lebo príroda vás sama vyliei.

ŽLTAKA — ZLATENICA.
(Jaundice—Morbus Regis.

)

Žltaka je zväša príznakom nemoci pe<;i4<' alebo riev. Príinami

žltaky sú kamienky v žli a v žlovodoch («u/ky, cez ktoré ži teie z

mechúra žlového do riev) ; duševné pohnutie, ako hnev, zlos, závis;

tesné šurovaky, opasky, remene at., žltakou sa preto menuje, že ne-

mocní dostávajú žltú barvu.

Príznaky:—Najprv žitnú oi a korene nechov; potom tvár, šija a

konene telo a konetiny. Mo je hustý, tmavo-žltý a barví spodné šaty;

jazyk je tiež na žlto obtiahnutý; ústa suché, chu k jedlu sa tratí; k tomu
družia sa boasti hlavy, niekedy aj vracanie a v ažších prípadoch horúka,

zimnica a všeobecná slabos, od oho lovek vemi chudne. Trus je hli-

nenej barvy a vemi smrdí.

Lieenie:— 1 ) Vezmi dve lyžky sadze a zaviaž ju do malého vrecka.

Potom tak zaviazanú vlož do pohára vody a nechaj to stá cez noc. Ráno
odstrá mešec so sadzou a do vody, v ktorej sadza boía daj jedno vajce

(žltok i bielok) a dobre rozmiešaj a konene vypi naraz. Opakuj to každé

ráno za dlhší as.

2) Professor Goss odporúa tinktúru z bieleho jasea. Zrob si výah
z kôry bieleho jasea (Chionanthus Virginica) takto: Do pinty boroviky

(Holland Gin) daj 3 lyžky kôry a nechaj stá za 48 hodín. Z toho má sa

užíva jedna lyžika jedáca pred každým jedením.

ROZŠÍRENIE ÚST.

Stáva sa, že pri prílišnom otvorení úst, ku príkladu ke sa veký
kus do úst položí, alebo ked* sa lovek rýchle zasmeje a roztvorí ústa,

vyskoí spodná eus zo svojich lánkov, ležiacich veda ucha, a lovek

nemôže zatvori ústa.

Lieenie:— 1) Chorý si sadne. Chyti pravou rukou spodnú eus
chorého tak, aby veký palec prišiel na zuby a prsty pod bradu. Hlavu

nemocného pritiahneme si na prsia avou rukou. Potom eus zkrútime

a hlávky eustné prijdu na miesto do jamky. Pri tom napravovaní máme
si palec runíkom okrúti, lebo pri rýchlom zatvorení úst, mohly by zuby

palec pokalii. udia naprávajú tú nemoc vraj tak, že dajú nemocnému
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V "pysk" (zaucho) a ústa sa zatvoria, — o sa môže, pravdepodobne,, aj

sta.

ROZŠÍRENIE ŽALÚDKA.

Ponevá rozšírenie žalúdka nie je samostatnou, ale z iných chorôb po-

maly vyvinutou sa nemocou, preto i príznaky jej nie sú urité a menia sa

da pôvodnej choroby, následkom ktorej rozšírenie žalúdka povstalo.

Zväša ide tu o to, že pokrmy ležia príliš dlho v žalúdku, nemocní sažujú
sa na pocit preplnenia, na nepríjemnú citlivos pri tlaku na okolí žalúdka

a preto popúšajú si remene, opasky alebo korsety (šurovaky), aby si

pomohli proti tlaku; jazyk takých udí je silne potiahnutý, v ústach má-
vajú nepríjemnú chu a pálenie záhy ich trápi; asom trpia na veký hlad

a naopak, nemajú asto za celé dni chuti k jedlu. Apráve té samé prí-

znaky poukazlujú sa i pri chronickom katare žalúdkovom, vzniká pri trva-

lom rozšírení žalúdka ešte jeden istý, neomylný príznak, totiž SILNE VRA-
CANIE nen^acných, ktoré je akousi sebapomocou tela, lebo žalúdok tým
sa zbavuje rozkladajúcich sa v om látok, ktoré nemôže ani ztrávi, ani

popcha ku revu. Je to podivuhodné jaké množstvo zbytoného pokrmu
môže by pri tom vyvracané.

Ale toto vracanie, po ktorom cíti nemocný na as úavu, stane sa ne-

pravidelnej šim, žalúdok mechanickým tlakom potravín viac a viac sa rozši-

ruje, škrkanie, kyslos, zápach z úst, pálenie záhy sa z^'^äšujú, nemocný
znane schne, potom zachvátené bývajú i iné ústroje ako srdce, peea,
púca, z oho zase môžu povsta záduch, klopanie srdca, vodnatieka a iné;

ruky a nohy sú studené, koža schne a lupa sa a konene skôr-neskôr dostaví

sa smr.

Lieenie :i— 1) Opísali sme obraz pravdivého rozšírenia žalúdka a teraz

pohovoríme o lieení. Ztrava má by taká, aby žalúdok nedráždila, aby

obsahovala dos výživných látok a jes treba len naj záživnej šie pokrmy.

Vystrília sa nadýmacích pokrmov, zelenín, erstvého chleba, múnych je-

dál, zemiakov a alkoholických nápojov. Jes možno sekané surové alebo

peené mäso, mäkkú peienku, vajcia na mäkko varené, hovädzí aj (beef

tea) alebo dobrú polievku, korku z bieleho peiva a podobné, ahko záživ-

né potraviny.

2) Vypláchnutie žalúdka. Vopcháme nemocnému cez hrdlo a pažerák

gumovú rúrku do žalúdka a do voného konca rúrky dáme lievik, cez ktorý

lejeme vodu do žalúdka a tým sa žalúdok vypláchne. Potom spustíme rúr-

ku tak, aby ona stála nižšie než žalúdok a obsah žalúdkový vyjde von. TaJcé

vyplachovanie môžeme opakova tak dlho, až tekutina vytekajúca zo žalúd-

ka je úplne istá. Takým vypláchnutím pozbavíme sa pocitu preplnenia,

tlaku a kyslosti. Ponevá vyplachovaním žalúdka nií sa voná kyselina

solná, ktorá je vemi potrebná ku zažívaniu, radí sa nemocným, aby užívali

niekoko ráz denne trochu pepsinu s rozriedenou kyselinou sonou (Muratic

Acid Dilluted) asi 5 (pä) kvapiek rozriedenej kyseliny solnej tri razy den-

ne. Vypláchnutie reva vôbec nie je škodlivé.

3) Lieky na prehnanie majú sa tiež užíva, ale také, aby žalúdok ve-
mi nepodráždily, (Vi obsah "Lieky na prehnanie".)



228 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

4) Konene podotkneme ešte, že výživné klistýry, systematické, cez

aísiu dobu prevádzané konajú pri rozšírení žalúdka výtene nielen k udr-

žaniu síl, ale i k úave žalúdka; mimo klistýru môžeme upotrebi ešte aj ma-
sáž, elektriku a vodoliebu. (Vi obsah.)

SMRADAVÝ ZÁPACH Z OST.

Príinou nesnesiteného zápachu z úst môže by neporiadok žalúdka,

vyžralé zuby, neistota d'asní a úst at. Niekedy páchne z nosa, o zase

môže by prínakom nemocných púc alebo vredy sa v nose nachádzajú, z

ktorých potom teie smradavá, asto krvou smiešaná matéria (hnis), v
nose robia sa strupy a pod strupami vredy, ktoré alebo sa hoj a alebo hlbšie

vnikajú.

Lieenie:— 1) Jestli je zápach od žalúdka, užívame po lyžike práško-

vatého dreveného uhlia tri razy denne.

2) Rozpus jednu lyžiku špiritusu z maty peprnej v šialke vody, a vy-

plachuj si tou miešaninou ústa.

3) Jestli zápach pochodí od neporiadkov nosa, lieenie má sa previes

tak ako je opísané pri "Katare nosa".

4) Jestli lovek ažko dýcha tak, že nos je vôbec zapchatý, môže by,
že sa v nose robia polypy; tie treba da odstráni, o každý lekáír urobí v

krátkom ase. Netreba sa toho bá, lebo stáva sa to bez boasti.

ÚZKY PAŽERÁK.

Chorý, zachvátený touto nemocou, nemôže prehltáva, lebo pokrm za-

staví sa na tom mieste, kde je pažerák súžený a ztadia býva vrátený nazpät.

Z poiatku prehltanie len mäsa, chleba a iných tvrdých pokrmov robí ažko-

sti; pozdejšie už aj tekutiny ako voda a mlieko prehltávajú sa ažko a ko-

nene musí lovek umre od hladu. Ponevá taký chorý doma liei sa

nemôže, lebo tu ide o to, aby sa pažerák rozšíril, preto najlepšie je ís do

nemocnice.

VETRY — NADUTIE.

Nadutie je nepríjemná choroba a vyskytuje sa astejšie u žien než u

mužských. Hlavnou príinou tejto nemoce je prílišné nahromadenie, alebo

zadržanie plynu (gásov) v revách, zapríineného nesprávnou výživou,

vleklou slabosou riev a porušením trávenia. Obyajne ide tu o chronickú

zácpu, ochablos, lenivos riev, chronický katar a o iné neporiadky.

Lieenie:^— 1 ) Najprv vyisti revá a stara sa o dobré trávenie. Pri

nadutí a vetroch dobre úinkujú Hermanok, Anis, Máta pepmá, Kozlík a

pre deti Fenykl. Z niektorej rastliny, alebo zo všetkých dobre spolu smie-

ša"?iých, robí sa aj a pije sa ráno i veer.

2) Rozmiešaj pol lyžiky sódy (Sóda Bicarbonate) v poháre teplej vo-

dy a vypi hne po každom jedení.

3) Dobré služby konajú tinktúra z Maty peprnej, Hoffmanské kvapky,

alebo jestli tie nie sú pri ruke, môže sa užíva po 5— 10 kvapkách káfrový
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spiritus. Pokrm má by ahký, dobre ztravitený a varova sa od alkoho-

lických nápojov.

VODNATIEKA.

Jestli sa voda pod kožou v daktorej dutine alebo v niektorom ústroji

usadzuje, taký stav menujeme vodnatiekou. Vodnatieka je nie samostat-

nou chorobou, ale radšej príznakom jednej alebo viac chorôb. Poína sa

obyajne na niektorom mieste tela a rozširuje sa asto po celom tele. Prí-

inami jej môžu by srdené a cievne vady, zapálenie blán telesných, ne-

moce peene a advienok, rak, zapálenie priedušnice a iné. Nemocný sa

zle cíti, slabne, špatné vyzerá, koža je badá, cíti sa vemi nepokojným,

rozúleným, nervosným, raz je ospalý a druhý raz celkom nemôže spa, má
zimu, nohy ho bolia a sú vemi slabé, trovenie je o raz horšie a chu k jedlu

je ztratená, moenie sa menší a mo je ervený. Vodnatieka niekedy sa

sama od seba ztratí; nemocný astejšie moí, tým sa voda z tela tratí a

môže i doista zmiznú. Najastejšie napáda vodnatieka brucho.

VODNATIEKA BRUCHA.

Táto vodnatieka pochádza od nemoce srdca, peene, advienok, su-

ohotín, raka at. Na poiatku choroby, pokia je len malá zásoba tekutiny

v bruchu prítomná, príznakov máme málo pri tej chorobe. Až ke sa v

bruchu viac tekutiny nasbieralo, poína objem brucha rás, nemocný cíti

ažkos a preplnenie, chu k jedlu slabne, trovenie stáva sa stále horším,

konene nasbiera sa v bruchu i 1 O až do 12 litrov tekutiny a nemocný vyzerá

ako veký preplnený mech.

Lieenie:— 1 ) Prv než by sme sa do lieenia tejto choroby chytili, má-

me vyšetri nemoc a ustáli pôvodný jej prame.

2) Dáva moopudné aje, aby ím viac vody z tela vychádzalo. (Vid*

moo-pudné prostriedky.

)

3) Vezmi asi tri hrste bazovej kôry vnútornej, var ju v pintu vody a

prece. Do tej precedeniny dolej teplého mlieka jeden pint, dobre roz-

miešaj a pi polovicu ráno a druhú polovicu veer.

4) Kúp si v lekárni jednu unciu indiánskej konopy "(Apocynum Canna-

binum), var v pinte vody a po precedení pij po šialke tri razy denne.

5) Alebo: kúp si dve draohmy (dve malé lyžiky) náprstníku (Digi-

talis) a mo v pinte horúcej vody za 10 minút. Dávka: Jednu kávovú ly-

žiku každé tri hodiny. Náprstník je vemi silná rastlina a preto má sa da
pozor, aby veké dávky nemocnému nedávaly sa. Teda viac sa nikdy nemá
bra len ako je tu predpísano. V lekárach predávajú sa listy i tinktúra.

Z tinktúry užíva sa po 5 (pä) kvapkách vo vode tri razy denne.

6) Silný odvar v Ambrosii (Ragweed), k omu dodáme jednu lyžku

náprstníku, tiež dobré služby koná pri vodnatieke. Užíva sa po 4 šialoky

denne.
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7) Dajte si zrobi v lekárni:

Tincturae Digitalis

Tincturae Scillae

Spir. Juniperis Comp.
Potas. Acetatis

Vini albi q. s.

1 drachm
2 drachms

2 drachms

2 drachms

6 ounces.

Dávka

:

8)

Lyžku jedácu 3 alebo 4 razy denne. Alebo:

Potas. Bitart 1 ounce

Extr. Convallariae 3 drachms

Syrup symp. q. s. 8 ounces

Dávka: Lyžiku kávovú tri razy denne.

VRACANIE.

Príinami vracania môžu by žalúdkové neporiadky, tehotenstvo,

dráždivos niektorého ústroja, ku príkladu modzgu, advín, materníka; ra-

kovina, alebo vredy žalúdka; mechanické prekážanie bársktorej asti rev-

ného kanálu a horúky.

Lieenie:— 1 ) Horicový flajster (Mustard plaster) priložený na bru-

cho zastaví jakékovek vracanie.

2) Caj pripravený zo škorici (Cinnamon bark) zastaví vracanie vemi
rýchle. Tak samo dobre úinkuje i aj z) breskyových listov,

3) Vezmi Nehaseného vápna J/2 uncii (jednu lyžku)

Cukru 2 unce (štyri lyžky)

Vody 1 pint (pajnt).

Smiešaj dobre a nechaj stá za dve hodiny až sa miešanina usadne.

Potom slej istú tekutinu do druhej faše a dodaj ešte k nej malú šialoku

mlieka. Dávka: jednu lyžku každých 20—30 minút.

ZÁCPA.

"Jestli lekár nemocného navštívi, prvá jeho otázka

je: "Ci chodí poriadne na stranu?" To dokazuje, že

zdravie závisí od pravidelnosti vyisovania riev. —
Zácpa znamená zapchanie — zapeenie riev. lovek
má aspo raz na de vyprázdni svoje revá. Ke
lovek tej povinnosti zados neuiní, trus zostáva v

revách, z toho sa robí otrava, ktorá zase vniká do

krve a zneisuje ju.

JAKÉ SÚ NÁSLEDKY ZÁCPY?

Zácpa napáda žalúdoik a zapríiuje: Ztratu apetítu, tlak a ažkos po

jedení, kyslos žalúdka, smradavý dyoh, vracanie, dyspepsiu, neztrávnos,

gásy a katar žalúdka.

Zácpa napáda hlavu a zapríiuje: Bô hlavy, mdlobu, ztratu pamäti,

nervový bô hlavy, závrat, zádumivos, dráždivos, melanchóliu a smútok^

OBRAZ 286.

Jaký je váš jazyk ?
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Zácpa napáda nervy a zapríiuje: Bezsennos, zlé sny, nepokojnos,

bô po celom tele, trasenie údov, strach a neuralgiu.

Zácpa napáda kožu a zapríiuje: Boliaky, vredy, vydutia, vyrážky,

pupence na tvári, lišaje, eczemu, rany, vši, svrab, zimné ruky a nohy.

Zácpa napáda oi, uši a zapríiuje: Boavé, krvou obehnuté oi, zvo-

nenie v ušiach, mnoho razy hluchotu a slepotu.

Zácpa napáda peeu (Liver) a zapríiuje: žltaku, ospalivos, ne-

spavos a lenivos.

Zácpa napáda srdce a zapríiuje: Bô a veké klopanie srdca, zi\hu a

rozšírenie srdca.

Zácpa napáda advienky (Kidney) a zapríiuje: Páliaci, krvavý, ne-

istý mo, rheumatismus, lámku, hostec, bô kríža a prší, koliku a ke.
Zácpa napáda mechúr, brucho, revá a zapríiuje: Zapálenie mechú-

ra, piesok a kame v mechúri, bô brucha a žalúdka, zapálenie slepého re-

va, zlatú žilu, svrbenie v koneníku, krvácajúcu zlatú žilu, fistulu, hjlísty,

tasomnicu a katar žalúdka.

Zácpa napáda ústa, hrdlo, púca a zapríiuje: Zlú, horkú alebo kyslú

chu, boliaci jazyk, boliaky v ústach, krátky dych, suchoty, potiahnutý, ne-

istý jazyk, zimnicu, bô hrdla, suchý kaše at.

Zácpa trápi ženy a zapríiuje: Plané následky, lebo materník je vy-

tískaný zo svojho miesta, raz dolu, raz hore, raz na bok. V horších pádoch

materník napuchne, alebo zapáli sa a takýto stav je vemi nepríjemný.

Zácpa u žien zapríiuje belotok, násilné mesané istenie, spadnutie ma-

terníka at.

Lieenie:—Lieky proti T^kcpe sú najväším prameom príjmov pre le-

kárnika, lebo nieto sná choroby, proti ktorej by bolo užívano toko liekov

ako proti zácpe, ktorá žiada stále nových a silnejších prostriedkov. Spom-
neme tu niektoré z najobvyklejších prostriedkov.

1 ) Dietetické prostriedky na prehnanie sú dusené ovocie, kefír, kyslé

mliekj^ cmar, med, medovník. Grahamov chlieb a iné.

2) Mierne preháacie prostriedky sú mana, ricinový olej, magnesia,

sirka, sladké drevo, rebarbara a iné rastlinné lieky.

3) Zo solí odporúa sa horká so (Epsom salt) jako tiež minerálne

vody.

4) Silnejšie preháacie lieky sú kalomel, aloe, listy senný, jalap, kro-

tonový olej at.
5) V "Lekárskom Receptáru" podal som rôzne miešaniny, eliksíry,

syrupy at., z ktorých ktorýkovek môže sa užíva proti zácpe.

6) Sú však i iné prostredky proti zácpe a síce pravidelná práca rukami,

jednoduchá domáca ztrava, telocvik, masáž a lieenie vodou, zvlášte kli-

stýry vodové a olejové.

7) Preháacie prostriedky nech budú ony i tisícráz vychválené, nikdy

vás zo zácyy nevylieia, a ím viac liekov užívate, tým ažšie bude lieenie

zácpy. Odvar slivkový, do ktorého dáme nieo sennových listov je odpo-

rúania hodný, avšak najlepšou lekárkou i tu je matka príroda, ktorá má
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OBRAZ 288—A.

Obraz 288—A vyobrazuje revá poas zácpy.

Zbytky, ktoré by malý by vyprázdnené, zo-

stávajú v revách, následkom oho robia sa

gázy, všetko sa kvasí, celý systém trpí, o
má obyajne zlé následky.

mnohé a mnohé lieky proti zácpe v lesoch a preto každý by mal sa usilova,

aby nielen vždy na lekárskom pokrme žil, ale aby si sám pomáhal poda zá-

konov prírody a nikdy sa nezklame.

8) Prevarte dve kvarty vody, dajte do nej trochu bieleho mydla, vlejte

vody do striekaky (Fountain Syringe) a urobte si klistýr hne pred spa-

ním, ale klistýr sa nemá bra hned* po jedení. Voda vyistí revá lepšie

než jakákovek medicína, nestojí vás ani centa, krém trochu asu a zaiste

uznáte polepšenie hne po vystriekaní riev. Taká striekaka nemala by
chybe v žiadnom dome. Stojí asi jedon dollár a vydrží za pár rokov.

ZLÁ CHU V ÚSTACH.

Takejto chuti asto sa zbavíme odstránením príiny a astým vymýva-
ním úst teplým roztokom borinej kyseliny, alebo roztokom obyajnej ku-

chynskej soli.

ZÁHA.

Pálenie záhy je vemi nepríjemné zlo. U nervosných udí, hlavne po

jedení, záha je astým hosom. Pobúrenie žalúdka, alkoholismus, premô-

ženie žalúdka pokrmami, z ktorých robí sa vea kyseliny, potom kyslé zele-

niny, cukrové, mastné, múne jedlá, údenina at. vyvolávajú asto pále-

nie záhy.

Lieenie:—V prvom rade možno uži hne po každom jedení asi pol

lyžiky Sódy (Sóda Bicarbonate) v pol poháre vody rozmiešanej. Sóda

zastaví záhu na istý as. lovek má sa drža ostrej životosprávy, to jest

zadrža poriadok v jedení. Netreba požíva ažko ztravitené, tlsté, múne,
kyslé pokrmy; nepi alkoholické nápoje a nepáli tabak, cigary a cigaretle a

záha prejde.

2) Blahodárne úinkujú nasledujúce veci: Šava z jalovcu alebo aj z

centarii, prevarené mlieko užívané po každom jedení, alebo cukrová voda

užívaná ráno na lacno.

3) Pri rýchlych záchvatoch môže pacient uži Hoffmanských, Baldria-
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nových alebo Karmelitských kvapiek; jestli tých nieto po ruke, káfrový špi-

ritus tiež pomáha. Alebo:

4) Uži lyžiku na prach potleného dreveného uhlia tri razy denne.

ZAPÁLENIE JAZYKA.

Niekedy zapáli sa jazyk a opuchne tak, že chorý ani hovori, ani pre-

hltáva nemôže a ke sa mu rýchle nepomáha, môže sa zadusi, lebo ko-

nene i dýchanie stane sa nemožným.

Lieenie:—Tu vemi dobre úinkuje ad. Malé kúsky adu vo ve-
kosti lieskového orecha kladú sa jeden za druhým na zapálený jazyk. Ke
by adu nel^olo po ruke (ako v lete), môže sa upotrebi zimná voda. Môžu
sa dáva na krk zimné obkladky a síce takto: Na štvoro složený a V zimnej

vode vykrútený runík priloží sa na holý krk a po vrchu obviaže sa vlnenou

šatkou. f.d a zimné obkladky mnohým pomohly. Jestli by sa nemocný

nachádzal v nebezpeenstve zadusenia, musí sa poda operácii priedušnice;

po takej operácii môžeme ma nádej, že sa mu polepší.

ZAPÁLENIE LYMFOVÝCH ŽLIAZ (NÁHLE).

Najzretelnejším príznakom tejto nemoce je ervený ík (šrám), ktorý

sa ahá od zapáleného miesta ku najbližšej skupine lymfových žliaz. Pri

poranení ruky ahajú sa tieto rudé, pri dotyku vemi boastné, íky zretelne

od zápäste ku lymfovým žlazám loketným a v ažších prípadoch až ku lym-

fovým žlaajám v podpazuší. I to malé, docela nepatrné a sotva viditené

poranenie, na príklad bodnutie neistou ihlou, staí úplne, aby vyvolalo za-

pálenie lymfových žliaz.

Lieenie:^—Zachvátená as má by v pokoji; aby vyššie ležala než

ostatné telo; priklada studené, mokré obkladky; jestli by hniloba žliaz na-

stúpila, v tomto páde priklada máme teplé obkladky z anovej kaše a ko-

nene nabehlina musí sa prereza a každý de istým plátnom obväzova,
kým sa docela nezahojí.

ZAPÁLENIE LYMFOVÝCH ŽLIAZ CHRONICKÉ.

Chronické vredy lymfových žliaz, ktoré asto vidíme u detí úbohých

tried, sú v úzkom spojení so škrofami, avšak nemáme všetky chronické na-

behliny považova ako príiny škrofov, ponevá všeobecná nedostatoná

výživa, anglická nemoc a chronické lišaje nezriedka vyvolávajú dlhotrva-

júcu vredovitos žliaz!.

Lieenie:—Hlavná vec, aby sme ustálili nemoc, to jest aby sme doko-

nale vedeli príinu nemoce, z jakej nemoci pochádza a potom sa chyti do

pôvodnej nemoci a tú liei. asto istota, pravidelné kúpanie, silná výži-

va a pobyt na erstvom vzduchu vystaia. Lieenie môže by to samé ako

pri škrofach, avšak dobre je poradi sa svedomitého lekára.

ZAPÁLENIE POBRUŠNICE.

Pobrušnica je útla, vlhká blana, pokrývajúca nielen vnútornú stenu
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brušnej dutiny, ale i veškeré útroby (vynímajúc adviny, zadný oddiel pee-

ne a dolný konec koneníka), ktoré navzájom spojuje a tak ich v polohe

chráni. Zapálenie tejto blany je nielen vemi boastná, ale i vemi nebez-

pená nemoc. Príiny zapálenia pobrušnice sú rôzne. Tak ku príkladu:

zvonkajšie poranenie, jako bodné a strelné rany, brušnými stenami prenika-

júce, môžu vyvola zapálenie pobrušnice. I operácia stáva sa mnohoráz

len preto nebezpenou, ponevá lekár musí nožom otvori brušnú dutinu,

pri om nnôže sa vyvinú zapálenie pobrušnice. alšími príinami môžu
by aj iné nemoce ako ku príkladu nemoce peene, mechúra, advín a zvláš-

te vajeníkov a materníka, lebo materník a as vajeníkov sú v priamom
spojení s pobrušnicou a preto zapálenie týchto orgánov môže prejs i na

pobrušnicu. Najväšie nebezpeenstvo zapálenia pobrušnice u žien je poas
pôrodu a pv>as horúky rodiky; tá úžasná nemoc šestonedelia nie je ni iné

než ažké horúkové zapálenie pobrušnice, ktoré prinieslo mnohé ženy o

život v tom najpeknejšom veku.

Príznaky:—Té nemoce neprichádzajú v záchvatoch, ale sú trvalé; naj-

istejším príznakom tejto nemoce je prudká boas, ktorá z poiatku obme-
dzuje sa na jednom mieste, ale potom sa šíri po celom bruchu, pri každom
hmate, alebo tlaku na brucho, ba i pri každom záchvatu tela (kaše, kých-

nutie) stupujú sa boasti až k nevydržaniu. Okrem bôu nastúpi i nadutie

brucha následkom nahromadeného sa v om plynu; nemocný vracia pokr-

my, ktoré nedávno zjedol; vyvracané hmoty sú zelené, žlovité, smrdiace.

Stolica tvrdá; jazyk suchý a špinavé obklopený; nemocný má veUkú

žíze a škrkanie v bruchu; teplota sa dvíha; dýchanie je rýchle; všeobecná

slabos opanuje nemocného; tvár badne, oi sú zapadnuté do hlavy; na

koži pokazuje sa studený lepkavý pot; nemocný je nepokojný, nemá chuti k

jedlu a malátnos ho opanuje.

Lieenie:— 1 ) V prvých doch najlepšie je priklada studené obkladky

a zameni ich tak skoro, náhle poínajú by teplé (Vi Priessnitzov obklad).

Proti vracaniu a proti vekej žízni možno dáva nemocnému malé kúsky

adu, ktoré sa rozpúšajú v jeho ústach bez kúsania. Okrem toho môžeme
mu podáva trochu studeného mlieka a koaku (brandy) ; výživa musí by
tekutá, ku príkladu trochu mäsitej polievky, kakao s vajcom, svetlej kávy

alebo aju. Ponevá nemocný nemá chuti k jedlu, netreba ho k tomu núti.

2) Kúpte v lekárni:

Tincture of Aconite root 10 (ten) drops

Aqua dest. 5 ounces.

Dávka na poiatku: jednu lyžku každú pol hodiny. Ke sa stav po-

lepšil, dávajte jednu lyžku každé tri alebo štyri hodiny.

3) Dobré služby koná v tej nemoci morphium a ópium.

Ponevá ale tieto silné lieky len lekár môže predpísa a len pQjd jeho

dozorom môžu by dávané nemocnému, preto jestli je možno najlepšie je

posla po lekára. Jestli nemocný dožije do 4-ho—5-ho da, potom môže-

me dúfa, že sa vyzdravie. Pri chronickom napálení pobrušnice možno dá-

va nemocnému klistýr, jestli trpí na zácpu, ale i tu treba sa poradi lekára.
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Doba hojenia (rekonvalescencia) nesmie by príliš prerušená. Nemocný po-

trebuje ešte šetrenia za viac mesiacov.

ZAPÁLENIE SLEPÉHO REVA.
Za dávnych ias udia zomierali na boasti v bruchu a nikto nevedel

(ani sami lekári), že vlastne o bolo príinou smrti. Jedni mysleli, že boli

otrávení ; druhí, že mali ke, katar alebo nieo iného a z toho, že zomreli.

Vskutku však mnohí z takých nešastníkov zomreli na zapálenie slepého

reva, ili na zapálenie slepej "kišky" (Appendicitis) . Apráve vo väši-

ne prípadov nejde o zapálenie samotného slepého reva, ale o zapálenie

ervovitého jeho výrostku, ktorý vyzerá ako malý prst, obe choroby robia

ažkosti trpiacemu loveenstvu a mnoho ráz konia smrou. Ten malý
výrostok môže sa zapáli buto ke nieo tvrdého do neho ziájde, ako

kôstky z ovocia atd'., alebo môže sa zapáli i následkom nezáživnosti, zácpy

a iných príin.

Príznaky:—Zapálenie poína sa s horúkou, tlakom na okolí slepého

reva, pravá as opuchne a tú opuchlinu možno ohmata medzi pupkom a

klbom pravej nohy; nemocný cíti ohromné boasti, že sa toho ani dotknú
nemožno, k omu nastáva vracanie, zácpa a niekedy behaka. Zapálenie

môže by aj chronické, pri tom boasti sú tiež veké, lež nie také, ako pri ná-

hlom zapálení. Tu o istý as boasti prejdú, a nemocný cíti sa dos dobre.

Lieenie:—Ponevá podkladom zapálenia slepého reva je skoro vždy
stavenie sa a zhustenie obsahu revného, treba sa usilova, aby sa tomu sta-

veniu odpomohlo. Mnohí užívajú po dvoch až do 4 lyžiek olivového oleja

a iní zase vlistýr a síce v takom páde, jestli zapálenie nezašlo aj na pobruš-

nicu; ale kde je horúka veká a teplomer pokazuje 40° C, tu potom naj-

lepšie je, jestli necháme nemocného v pokoji a pre miernenie boasti dávame
opiové kvapky (da predpisu lekára), aby sa takým spôsobom nemocný
utíšil.

2) Priessnitzové obklady na pravú stranu brucha majú sa priklada a

náhle sú trochu teplé, hne musia by zimnými zamenené. To sa má robi
neprestajne za dlhší as. Ztrava má by tekutá, ako polievka (slabšia) a

mlieko; pi možno dáva vodu alebo lemonádu.

3) Jes*;'i sa zavasu užije kolíkového korepa (Dioscorea Villosa), ten

prostriedok tak reeno je neomylným. Ostrý bô v nižnej pravej asti bru-

cha môže by zastavený extraktom kolíkového korea. Kúp si v lekárni

hne na poiatku záchvatu, ke cítiš, že máš hodný bô v pravom boku
a na tom mieste nabehne opuchlina ako vajce, Fluid Elxtract of Dioscorea

Villosa, napl pohár asi dve tretiny vodou a do tej vody daj jednu malú ly-

žiku z ektraktu a dobre rozmiešajúc užívaj z tej miešaniny po jednej lyžike

každú pol hodinu, kým bô neprestane. Dr. Halle z Chicaga hovorí, že

kolíkový kore užívaný ako je vyššie opísano, je najlepším prostriedkoin

proti zapáleniu slepého reva. Okrem toho priklada studené obkladky na
brucho ako sme to opísali pod . 2.

4) Jestli je zapálenie vemi nebezpené a vidí sa, že nemocný vemi
klesá, tu potom nieto inej pomoci ako operácia.

Poznámka: Pisate tejto knihy trpel na zapálenie slepého reva tri ra-
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zy a apráve lekári, vyjmúc jedného, radili operáciu, pisate sa jej nepodro-

bil. Lieenie pozostávalo z adových obkladov na zachvátené miesto, z oli-

vového oleja a pokoja v posteli. Posledný nápad bol asi pred 14, rokmi,

od toho asu držal sa prísnej diéty. Pisate jie len raz na de a síce veeru,

ráno šialku kávy a na obed pohár studenej vody.

ZAPÁLENIE SLEZINY.

Zapálenie sleziny je zväša príznakom dajakej druhej nemoci, avšak

môže sa vyskytnú i poranením, úrazom, hodením, spadnutím at. Hlavné

príznaky zapálenia sú: ažkos, nadutos, tupá boas na okolí sleziny, ne-

záživnos a iné.

Lieenie:^— 1) Dr. Andrews predpisuje nasledujúci liek:

Tinct. Uvedaliae Yl ounce

Aquae 3

—

Y4

Dávka: Lyžiku štyri razy na de.

2) Dr Lyon odporúa nasledujúcu mas:
lodoformi 45 grains

Extr. Belladonnae 1 drachm

01. Mentn. Pip. 10 drops

Adipis Lanae 2 ounces.

M. Tou masou namažú sa zachvátené miesta ráno a veer.

ŽABA.

Ziabou menujeme otok na spodku jazyka. Otok jazyka môže by nie-

kedy tak veký, že zaplní celé ústa a pri tom napuchnutý jazyk je nahor

obrátený. Ten otok povstáva následkom nahromadenia sa pod jazykom

slizovitej šavy, pri om sa slizná blana vypúli a ústa preplní.

Lieenie?—V takých pádoch treba ís k lekárovi; ten blanu trokarom

prepichne a tekutinu vypustí; potom zastrekne trochu jódovej tinktúry do

vnútra a nechá to tam za minútu, po om žaba sa obyajne v krátkom ase
zahojí.

ŽALÚDKOVÉ VREDY.

Vredy žalúdkové nachádzajú sa na stenách žalúdka a hoja sa pomaly.

Vredy niia krvavé telieska a zapríiujú výlev krve zo žalúdka. Boasti

sú vemi trapné a podobajú sa bôu zubov. Obyajne ažoba a bô žalúd-

ka pri užívaní pokrmu sa ^äšujú. Objavuje sa aj vracanie, niekedy s

krvou, o neomylne zistí vredy žalúdka. Taká krv je temná, brunatná, —
kdežto krv púc je jasno-ervená.

Lieenie:— 1) Pokoj, to jest: ahnú si do postele. Mokré obkladky.

2) Argenti Nitratis 6 grains

Extr. Hyosciami 12 grains.

M. For 30 pills. Jednu pilulku tri razy denne.

Jestli krvácanie sa zväšuje a skoro pri každom vracaní dá sa krv vi-

de, najlepšie je poradi sa s dobrým ránhojiom.



IX. KNIHA

Nemoce dýchajú
cich ústrojov

a ich lieenie

OBRAZ 288. INHALATOR.

Obraz znázoruje nástroj "Inhaler" alebo "Inhalátor", pomocou ktorého vdýcha sa para alebo

akákovek prchavá látka pre lieivé úele.

Chceš ži dlho na tom svete?

Vdychuj vzduch v zime i v lete.

Ale istý, nezhubený.

Ak chceS ma život blažený I
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NIEO O PRECHLADNUTÍ.
erstvý vzduch je najlepším a naj-

lacnejším krvoistiteom.

Príroda naložila nám, aby sme v povetrí žili, ale našim mudrovaním
vidíme v tomto živle — v povetrí — akési chyby, lebo vždy nám nieo
chybí, to prílišné teplo, to zima, to vlhkos, to sucho, to silný vietor alebo

nedostatok povetria. Nemôžeme sa spriateli s prievanom, zamkýname sa

do izieb, musíme obloky zapeati, aby sa vraj deti neprechladily — to sú

rozkazy otcov a matiek, to uznávajú za svätú povinnos v domácnosti. Ta-

kým spôsobom prievan, bez ktorého predsa povetrie obnovované by ne-

môže, stane sa pre mnohých udí prameom rôznych chorôb.

Mnoho sa hovorí o prechladnutí, — ale preo nehovorí sa i o rozhrie-

vaní, z ktorého tak asto vyniká konená zima — smr?
Moderní (terajší) lekári sú presvedení, že vlastne strach pred pre-

chladnutím je prameom mnohých nemocí a pravé lieenie týchto obáv nie

je v ich moci. Isté je, že prechladnutie jestvuje, ale asto prehnaná obava

chorobu uskutoní alebo pohorší. Kto nebol predbežne prílišne rozohriaty,

ten sa ahko neprechladí. Pohovorme si o rozhrievaní a chladení.

V horúkových nemociach každý lekár báda stupe tepla teplomerom

(to meranie tepla mal by si osvoji i nelekár). Zdravé telo pokazluje prie-

merne devädesiatosem i pol stupov tepla da Fahrenheita a poas horú-
ky teplota môže vystúpi vyššie a môže zase rýchle i sostúpi. udské telo

v pravidelnom stave, ako dokonalá samoinná pec, usporiauje sa svojou

vlastnou teplotou a síce takto:

1 ) Palivo leží v žalúdku, zkadia rúry (revá) berú pokrmy a nápoje

na prerábanie. Co nebolo spotrebované, odchádza z tela ako výkaly a síce

cez dolné, najhrubšie revo: koneník.

2) Mechy prievanové (púca) vahujú z povetria kyslík, ktorý je po-

trebný v udskom tele na spaovanie pokrmov, — a vytisnú uhliitú kyse-

linu von; uhliitá kyselina, ako už vieme z Fisiologie, povstáva následkom

prepaovania. V tej práci pomáhajú púcam potné žlazy kožné, ktorých

innos stanoví druhé dýchanie cez kožné dierky — póry.

3) Teplý životný (caloric) ustavine vyrábaný v tele pálením pokr-

mov, zostane rozchvátaný najprv vtlaením cez srdcové svaly do tepien,

žatým cez o raz tenšie a tenšie rozvetvenie žíl až do pokožnej sieti vláse-

níc. Takým spôsobom za každým tepom (puls) pribýva všade erstvý

teplík, žalúdok, púca a tepny spravujú rozhrievanie a koža i vlásenice

slúžia na ochladenie, ktoré je vlastne v spojení s prechladnutím.

Ochk-^denie je v istej miere potrebné, aby sa nenahromadilo v udskom
tele primnoho tepla. Telo má vlastnos potenia sa, t. j. oddávania vody

v miere vnútorného vyrábania sa teplíka. Rovnako i púca, okrem uhliitej

kyseliny, vydychujú tiež i vodu, jako to vidíme v zime, ke rýchle ochla-

dený vz<dych vychodí jako para. Vtedy možno riec, že púca sa potia.

Následkom toho v zatvorených a umi preplneným izbách z vydýchaných

nimi výparov, usadne sa na oblokoch a stenách vlhkos.
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Tak isto na pokrytých iastkach nášho tela nahromadí sa tým viac po-

tu, ím viac oblek prekáža jeho vyparovaniu a o sa nezmestí na koži, to

prejde do bielizne, ktorej vlhkos (mokros), potením spôsobená, priiní

sa do nepravidelného ochladenia t. j. do prechladnutia, najprv kožného po-

vrchu a potom i rozmanitých údov.

Hovorí Dr. P. Niemeyer: "Choroby prechladnutím zapríinené, nielen

sú vôbec známe, ale asto, ke nevieme príinu dajakého trpenia, tak oby-

ajne hovoríme, že musí to by PRECHLADNUTIE. A o je prechladnu-

tie? Prechladnutie je ni iné, ako ochladenie tela škodlivým spôsobom pre

zdravie, a ponevá pri pravidelnom rozhrievaní a ochladení, posledné odbý-

va sa na povrchu kože, žatým í prechladnutie môže prís jedine zvonku, t.j.

cez kožu a nikdy neprechladíme sa bezprostredne z púc, alebo zo žalúdka,

ba ani zimnými nápojami.'*

angína.

Angina je ni iné, ako zTapálenie v hrdle a spôsobí boasti pri prehlto-

vaní. Sú udia, ktorí pri najmenšom prechladnutí trpia na tú nemoc. Po-

ína sa obyajne horúkou, za tým nemocný tratí chu k jedeniu, trpí na

vekú žížefi a pozdejšie i kaše trápi loveka.

Lieenie:— 1 ) Pri tejto nemoci hlavná vec je, aby stolica bola voná.

Môže sa užíva niektorý z preháacích ajov, do ktorého i pár sennových

lístkov dáme; ke nemáme po ruke žiadneho rastlinného prostriedku, mô-

žeme horkú so užíva (asi jednu lyžku v poháre vody rozmieša a vypi).

Studené obkladky okolo krku, vymývanie hrdla so šalviovou vodikou, po-

tom nadobudnú si dobrý liniment a tým natiera hrdlo a krk.

2) Repa tiež sa môže užíva a síce takto: Kore repy sa rozkrája na

drobné kúsky a varí sa vo vode. S tým odvarom treba vymýva (gargari-

zova) hrdlo viac razy denne. Alebo:

3) Upiec tri cibule a náhle zmäkly, rýchle ich olúpeme a vákom roz-

vakáme. Rozvakanú cibuu dáme do šatky a priložíme na hrdlo. Ob-

kladok má by tak teplý, jako len môžeme vydrža, potom má by dos
dlhý a široký, aby pokryl celý krk od ucha do ucha a nechá sa tam de a

noc. Po 24. hodinách treba ho zameni erstvým obkladom, pri om spo-

trebovaná cibua nemá sa viac razy upotrebi.

4) Ako kloktadlo môže sa upotrebi i ibišový aj, alebo roztok z bie-

leho liadku.

ASTHMA (ZÁDUCH — DÝCHAVICA).

Málo ktorá choroba pôsobí takého trápenia, ako záduch, ili asthma.

Pri mocných záchvatoch zdá sa, akoby sa nemocný mal zadusi. Asthma
vyskytuje sa i v mladom i v pokroilom veku a najviac napáda také osoby,

ktoré majú od narodenia slabé ústroje dýchacie, slabú chrbtovú kos, ná-

chylnos k nervovým chorobám a hystérii. Zo záduchu možno dosta aj

iné púcne a hrdlové nemoce; i suchoty asto pochádzajú od záduchu.

Príznaky:—Veká ažkos dýchania; nervové (uvné) rozdráždenie;

mdloba a závrat; dych stáva sa ažším a tak sa vidí, ako by sa chorý dusil
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a preto sa bojí ahnú do lôžka; zdá sa mu, že v izbe nieto dos povetria,

nemôže spa, otvori obloky a dvere, aby viac dýcha mohol, ale i to nepo-

môže; oi sa vytreštia, žily na ele sa napnú; hlas je chripavý; mou mnoho
ide, ktorý je bezbarevný; dych pískavý, hlasný.

Lieíenie:— 1) Dobre je priklada na prsia teplé cesto zrobené z hor-

inej múky (mustard) ; hne pred záchvatom moi nohy v teplej vode,

a pi aj z akejkovek lieivej rastliny, aby sa nemocný potil. Po vymo-
ení nôh treba ich dobre poutiera na sucho, natiahnu vlnené punochy,

obu sa a chodi po izbe. Jestli k tomu nemocný dýcha pomaly a hlboko,

v mncrhých pádoch záchvaty prestanú.

2) Kúrenie (fajenie) listov z blahovestníka (Eucaliptus) mnohým
pomohlo.

3) Jes tri alebo štyri citróny na de.
4) Smiešaj štyri lyžky medu s dvoma lyžkami ricinového oleju (castor

oil) a užívaj po jednej lyžke ráno i veer.

5) Dr, Cleland predpisuje proti asthme Extract z Grindelie (Fluidextr.

Grindeliae robustae) , z ktorého užíva sa od 1 5 do 30 kvapiek na cukre ale-

bo s vodou tri razy denne. (K. dostaniu v lekárach.)

6) Dr. Wood odporúa aj z'o suchých kaštanových listov. Zrobí sa

aj a užíva sa po lyžke každé ráno na laný žalúdok. Dr. Barthlow pred-

pisoval :

Potassium Bromide 1 unciu

Potassium lodide J/2 uncie

Vody 4 uncie.

Dávka: Jednu lyžiku ráno, v obed i veer.

7) V lekárach možno kúpi prášky, ktoré obsahujú Stramonium; také

prášky dajú sa na horúcu pachu a potom dym sa vdýcha nosom a ústami.

8) Konene podáme ešte recept slávneho doktora Greera; dajte si pri-

pravi v lekárni nasledujúci liek:

Tr. of Lobelia 5 drachms

Fl. Extr. of Cramp Bark 2 drachms

Essence of Ginger 1 drachm.

Dávka: Užijte 5 kvapiek vo vode každých desa minút tak dlho až

polepšenie nastúpi.

Spomneme ešte jeden druh asthmy asíce:

SENNÁ ASTHMA ALEBO SENNÁ HORÚKA.
(Hay Fever.)

Tá nemoc obyajne muí udí od júna do septembra a vyskytuje sa

vdýchaním pelu alebo prášku z kvetín a sena; poína sa vekým nastydnutím

hlavy, k omu druží sa sopavos nosa a ažké dýchanie. Dobre úinkuje

inhalácia (vdychanie) prášku zo sulfátu chininy.

Sú ešte iné formy asthmy, avšak té opísali sme na iných miestach.
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XXXI. tabuka. Lekársky prístroj (aparát) ku lieeniu hrdla a nosa.

BÔ V HRDLE.

Jeslti bô hrdla pochodí od prechladnutia, kataru alebo kašu, dobre

pomáha aj zo šalvii s dodatkom trochu medu a octu. Užíva sa po jednej

jedacej lyžke viac razy denne,

Jestli pri bolení hrdla cítime škrabanie a hltanie robí nám boasti, prí-

inou toho môže by zapálenie hrdla, pri om i mandle nabehnú, niekedy

i jazyk opuchne tak, že nemocný ledva môže ústa otvori. V takom páde

složíme runík na štvôro, omoíme ho v studenej vode, vykrútime, priloží-

me na holé hrdlo a obviažeme suchou vlnenou handrikou. Ke by sa stav

nemocného do rána nepolepšil, treba potre v hrdle všetky nabehliny (temno-

ervené miesta) pekelným kameom (Lapis infernalis) — po anglicky

caustic stone) ; to si môže nemocný aj sám zrobi pred zrkadlom a síce tak:

otvorí ústa, jednou rukou stiskne jazyk pomocou lyžinej rúky a druhou

rukou drží kame a všetky ervené miesta ním potre. Kde je možné, nech

to urobí lekár.

2) Roztopi hovädzí loj, roztrie ho na flanelovej handrike, na vlne-

nej punoche alebo na brunátnom papieri a priloži za tepla na hrdlo.

3) Proti zachrípnutiu u reníkov pomáha arniková tinktúra (Tincture

of Arnica). Dáme do šialky vody 5 kvapiek tinktúry, pomiešame a z tej

miešaniny užívame jednu lyžiku viac razy denne,

4) Vezmi hrs šalvie do hrnca, nalej na u pint vody a var za 10 mi-

nút; potom prece a dodaj do odvaru lyžku medu i lyžku octa, rozmiešaj

to dobre a potrebuj ako kloktadlo na vymývanie hrdla.

5) Daj na misu medu; do medu pridaj pšeninej múky, jeden žltok z

vajca a kúsok masla. To všetko dobre rozmiešaj tak, aby z toho hustá
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mas bola. Natri mas na plátenko, prilož okolo krku (hrdla) a obviaž

vlnenou šatkou. Asi po dvoch takých obkladoch bô hrdla zmizne.

KAŠE.

Kaše nemôžeme považova za nemoc, ale len za príznak daktorej ne-

moce. Ako sme už pri anatómii púc spomenuli, púca sú vemi delikátne

ústroje a z jakejkovek príiny, ku príkladu dýchaním dymu, prachu, sirky

at. môžu by podráždené. V púcach môže sa nasbiera mnoho šliamu,

ktorý potom dráždi púca a pri odluovaní toho šliamu lovek musí kaša.
Pri nepatrných chorobách kaše sám od seba prestane, náhle sa choroba

vyliei; ale kde je kaše príznakom zapálenia púc, záduchu a iných púc-
nych chorôb, v tomto páde stane sa kaše povážlivejším a lovek nemá od-

klada s lieením. Najprv teda treba sa vyliei z tej choroby, ktorá je prí-

inou kašu a vtedy i kaše zmizne.

Lieenie:^— 1 ) Kvapky proti kašu (Cough Drops) :

Alcohol 1 unciu

Anisového oleja (Oil of Anise) 1 lyžiku

Mandlového oleja (Oil of Almond 1 lyžiku

Balsámu tolutanského (Balsam of Tolu 1 lyž.

Balsámu smrekového (Balsam of Fir) 1 lyž.

Všetko sa dobre smieša a užíva sa po 5— 10 kvapkách na cukre.

2) Vezmi šialku anového semena a namo ho cez noc vo vode. Ráno

postav na ohe dve kvarty vody s pol šialkou rezaného sladkého korea
(Licorice root) a štvr funta hrozienok a nechaj to za as vari. Potom
dodaj k tomu anové semeno i s vodou, v ktorej semeno moklo a var ešte

za pol hodiny. Konene prece všetko a do precedeniny dodaj trochu ci-

trónovej šavy a cukru.

To sa pije cez, de studené a veer pred spaním šialoJku, ale dávka

má by veer teplá.

3) Vezmi pár zemiakov (bandurky), oškrab, vymyj a var ich jako

obyajne. Do scedenej vody daj ešte viac vody a kandisového cukru a var

ešte za chvíku. Z toho odvaru pije sa po tri šialoky denne.

alšie predpisy nájdeš v "Domácej Lekárni" (Vi obsah).

KATAR HRTANA NÁHLY.

Tá nemoc povstáva od prechladnutia, napáda hrtan a môže sa vyskyt-

nú s katarom sliznej blany priedušnice. Príznaky tejto nemoce sú zachríp-

nutie, niekedy napuchnutie, zapálenie a súženie hrtana, z oho môže po-

vsta zadusenie; k týmto príznakom druží sa i triaška, horúka, kaše a

silné vyluovanie hnisu.

Lieenie:—Pacient nech si ahne do postele a nech málo hovorí; kú-

renie má sa zastavi, lebo kúrenie dráždi hrtan; na krk prikladajú sa Priess-

nitzové obklady (Vi "Obklady Priessnitzové") a na prsia tiež prikladáme

obklady, lebo zmierujú kaše a uspokojujú nemocného. Hlavná vec, aby

sa nemocný dobre vypotil, k omu používame niektoré na pot predpísané
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aje. Dobré služby robí inhalácia horúcej pary (Inhalácia znamená vdýcha-

nie, páchanie horúcej pary) ; proti kašu užívaj ktorýkovek protikašový

liek alebo miešaninu, z ktorej si aj zrobíš. Vi obsah a "Domácu lekáru".

KATAR HRTANA CHRONICKÝ.

Chronický katar hrtana napadá nielen dospelých, ako si to mnohí my-

slia, ale aj staršie deti, a to astejšie deti vekomiest, než deti žijúce na de-

dinách. Príinou toho môže by zneistený vzduch továrami, prachom a

dymom. Okrem toho dôležitým faktorom chronického kataru hrtana je

všeobecný vývoj tela na 23áklade krtíc (škrofle), nedokrevnosti a anglickej

nemoci. V staršom veku tá nemoc napadá zväša pohlavie mužské a prí-

inou toho je silné kúrenie, nemierne požívanie liehovín at.

Príznaky:—Jako starí tak mladí pacienti cítia akési škrabanie v hrdle,

ktoré ich dráždi ku kašu; u dospelých vyhadzujú sa uzlovité hrboky vo

velikosti špendlíkovej hlaviky na zadnej strane hrtana; u detí zväšujú sa

mandle, ktoré sná sú príinou kataru, ponevá tie deti mávajú vo dne i v

noci ústa otvorené, nasledovne slizná blana v hrtane vysychá.

Lieenie:— 1 ) Lieenie riadi sa poda základnej príiny choroby. Jestli

sa jedná o nedkorvnos alebo škrofle, treba sa stara o {zmenu vzduchu,

jestli to hmotné pomery dovolia. Vdýchanie nosom je vemi pomáhajúce.

Okrem toho radí sa vyplachovanie (gargarizovanie) úst a hrdla teplou vo-

dou, do ktorej dáme trochu kuchynskej soli. •

2) Dobré služby koná inhalácia prevádzaná

dva razy denne nástrojom ako to vidíte na obraze

íslo 547. Do vody možno doda trochu jódovej

tinktúry, kamencu (Alum) alebo triesloviny (po-

tash). Kto nemôže si kúpi nástroj k inhalácii, ten

nech dá horúcej vody do hrnca a nech vdýcha paru

do seba. Dašie recepty vid v obsahu.

KATAR NOSA NÁHLY.

Katar nosa môže povsta od rýchleho prechla-

dnutia tela, od mechanického podráždenia na prí-

klad vdýchaním prachu, dymu, vlhkosti at.

OBRAZ 547.

Vdýchanie teplého vzduchu.

Príznaky:—Najnepríjemnejším príznakom kataru nosného je výtok z

nosa, k omu družia sá boasti hlavy, väšia-menšia horúka a niekedy môže
ís i o chorobotvorných i^árodkoch v nose. Náhly katar obyajne sa sám
vyliei; u detí je povážlivejší a náhle diea poína chrápa a kaša, máme
sa stara, aby katar nezašiel dolu do priedušnice, z oho by mohly povsta
ažké choroby.
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OBRAZ 290.

Vymývanie nosa pomocou lyžky a solnej

vody.

Lieenie:— 1 ) Ponevá sú udia, kto-

rí pri najmenšom prechladnutí trpia na

náhly katar nosa, takým sa radí, aby sli-

znú blanu v nose otužovali a síce tak:

Ráno zapustí sa niekoko lyžiiek stude-

nej vody do nosa pri om jedna dierka

nosa sa zapchá a voda sa zapúša tak,

aby vnišla až do úst a potom sa vypuje;

to sa môže robi i so striekakou, aká sa

predáva v lekárach po 25 centov. Naj-

prv vymyje sa jedna dierka, potom druhá

a to sa robí ráno (i veer nezaškodí).

(Vi obraz 290.) Malé deti treba po-

loži do postele a ke sa pri katare i ho-

rúka pokazuje, prikladajme studené ob-

kladky na prsia a dávajme mu pi aj z

beizy.

2) Dr. Beach radí, aby sa potrebo-

val borax pri lieení kataru takto: Roz-

pustí sa jedna lyžka boraxu v jednom

Z toho dáme na dla a ucháme nosompoháre vody a sa dobre rozmieša,

asi 5—6 ráz denne.

3) Dobré služby robí so rozpustená v mlieku jako sme to pri chrípke

opísali (Vi obsah "Chrípka").

KATAR NOSA CHRONICKÝ.

Podkladom chronického kataru je nadutá manda, cudzé telieska v no-

sovej dutine alebo tvorenie sa novotvarov, tak zvaných polypov, to jest

nevinných výrastkov, ktoré sa v nose tvoria a robia ažkosti pri dýchaní tak,

že lovek nemôže cez noc dýcha a tak reeno stále má ústa otvorené. —
Jestli katar trvá za dlhšiu dobu, vychádza z nosa smradavý zápach a síce

preto, lebo sa soschlé strupy sliznej blany pôsobením bacillov rozkladajú.

Ale zápach môže by príznakom i chorôb syphilistických a tuberkulosnych

v nose a preto radíme, aby v takom stave, kde je katar predžený a poína
by trápnym, privolal sa lekár, ktorý potom ustáli o o sa jedná. Mnohí
ztratia uch na vždy alebo na as a síce preto, lebo tá as sliznej blany, v

ktorej rozprestriera sa uchový nerv hore v nosnej dutine, tenší sa, mizne,

odumiera.

Lieenie:—Najprv ustáli nemoc. Výživa má by silná. Vymývanie
nosa roztokom bieleho liadku (Alum) alebo roztokom borovej kyseliny

(Boric Acid) a nadmangafianu draselnatého (Permanganate of Potash) má
sa smelo upotrebi, ponevá spôsobuje zmäknutie strupov v nose, vzpružuje

sliznú blanu, umtvuje baktérie a odstrauje ošklivý zápach.

Pri tomto katare môžu sa upotrebi všetky pri náhlom katare opísané

prostriedky. (Vi obsah.)
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OBRAZ 291.

Striekaka na vystrekovanie hrdla alebo

OBRAZ 520.

Vymývanie nosa pomocou stenovej strie-'

kaky.

ROZDIEL MEDZI KRVÁCANÍM ŽALÚDICA A PÚC.

Jestli vykašlete kúsok krvavého šliamu, neakajte sa, lebo také krváca-

nie nepochodí vždy z púc. Krvácanie môže pochádza z| hrdla, z paže-

ráka, z nosa, ba i z úst. Nasledujúca tabuka pouí vás o rozdieloch medzi

púcnym a žalúdkovým krvácaním:

Krvácanie zo žalúdka:

1 ) Krv je tmavo-ervená.

2) Krv je vyvracaná.

3) Krv je asto smiešaná s pokr-

mom a sa nepení.

4) Pred krvácaním cíti lovek oš-

klivos a ažkos v žalúdku.

5) Krv vychodí aj s výkalmi pri

stolici.

Krvácanie z púc:
1 ) Krv je jasno-ervená.

2) Krv je vykašaná.

3) Krv sa pení a smiešaná je so

slinou.

4) Pred krvácaním cíti lovek bô
v prsiach a ažké dýchanie.

5) Krv sa nenachádza vo výka-

loch.

1 ) Jestli sa krv astejšie vykašáva, nemocný má si ahnú náhle je

presvedený, že krv pochodí z púc. Izba má by istá, dobre prevetrená.

Nemocný má si priklada studené obkladky na prsia a prehlta kúsky adu.

2) Užíva po pol lyžiky soli asi tri razy denne.

3) Kúpi si v lekárni nasledujúci liek:

Tincture of Black Cohosh Root 2 ounces

Tincture Sanguinariae Canadensis 2 ounces

Dávka: Jednu kávovú lyžiku každé tri hodiny. Alebo:

4) Užíva na konec noža bieleho liadku každej pol hodiny. Alebo;

5 ) Terpentýnu po I O kvapiek každú hodinu.

(Vi "Zastavenie krvácania" a "Domácu lekáru".)
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ROZŠÍRENIE PÚC.
(Emphysema)

Pod slovom rozšírenie púc, ktoré vysvetuje výborne podstatu choro-

by, rozumieme chorobné rozšírenie nekoneného množstva najmenších bu-

niek púcnych; preto celý, chorobou napadnutý oddiel púcny, utrpí zna-
ného rozšírenia. Chronické rozšírenie púc je skoro vždycky následkom
príliš vekého namáhania púc a napadá takmer výhradne mužské pohla-

vie. Chronický katar priedušnice, zvlášte u trubaov, kamenárov, uiteov
atd ., môže by hlavnou príinou tej nemoce. Ponevá trvalým rozšírením

púc pomaly miznú a rozpadúvajú sa púcne bunky a ich útle cievoky a

preto i pravá komora srdca sa rozšíri, stav nemocného môže sa zlepši, ale

vylieenie je vemi otázjne.

Lieenie— 1) Varova sa každého namáhania púc; zmeni zamestna-

nie; zapoa pravidelné a stále lieenie ako je to opísano pri chronickom

katare priedušnice. (Vi obsah "Katar Priedušnice Chronický".) Zdravý
vzduch a methodický telocvik púc sú vemi prospešné.

CHRCHLANE — PUVANIE KRVI.

Ke daktorá žilka v púcach, v priedušniciach a v jej vetvách v hrtane

a v zadnej asti úst pukne, lovek puje krv. Ponevá také krvácanie ne-

pochodí vždy zo samých púc, preto netreba sa hne nastraši pri každom
chrchlaní trochu krve, kým sa neustáli nemoc. Krv zo žalúdka je temno-

rudá, takmer ierna, smiešaná so zbytkami pokrmu a nie je penivá. U zdra-

vého loveka môže puvanie krve pochádza z nosa, z hrtanu, z úst, alebo

z mandov a také krvácanie nie je nebezpené a obyajne prestáva samé,

náhle sa krv odstráni. A naopak, jestli krvácanie má pôvod v púcach,

krv musí by zastavená, lebo ten stav je vážnejší a tu potom treba sa stara

o rýchlu pomoc. Pri astejšom puvaní, ke sa väšie množstvo krve vy-

púva, lovek má si hne ahnú a pokojne leža. Najastejšie sa to stáva

u suchotinárov, kde sú púca onemocnelé; ale i tu môže sa sta, že suchoti-

nári, ktorí ani krv nevypuvajú, horšie sa cítia, než tí, ktorí krv puvajú.

Stáva sa, že lovek vypúva celú hru krve; taký stav menujeme chrchla-

ním krvi a môže by vemi nebezpeným.

Lieenie:— 1 ) Rozimiešajme jednu lyžku soli v pol pinte vody a užívaj-

me po lyžke každých 15 alebo 30 minút. Ten jednoduchý liek mnohoráz
zastaví krvácanie.

2 ) Užíva šavu z erstvých uhoriek po lyžkách pár ra:zy denne.

3) Caj z rebríku (Milfoil) užívaný, je tiež vemi na pomoci. Dávka:

Jednu lyžiku každých 5 minút.

4) Nemocný nech leží pokojne a nech nehovorí. Na prsia dávajú sa

adové obkladky, ale len ahké, aby nemocnému pri dýchaní ažkosti ne-

pôsobily. Teplé nápoje sú zakázané. Za pokrm dávajme chorému surové

vajcia s cukrom dobre rozmiešané, zimné polievky, studené mlieko a vôbec

vemi ahkú ztravu.

5 ) Natiera nohy runíkom v studenej vode vykrúteným a dáva ne-

mocnému praslikový aj dva alebo tri razy denne. (Vi "Praslika".)



DOMÁCI LEKÁR A RADCA

ZAPÁLENIE HRDLA NÁHLE.

Náhle zapálenie hrdla vyskytuje sa jako u detí tak i u dospelých udí.

Skoro vždy pdína sa s ažkosou pri prehltávaní. Neskoršie pridruží sa k

tomu i malátnos a nechu k jedeniu, akési škrabanie v hrdle a kaše. Okrem
hrdla aj iné, susedné asti, ako mandle, apek, ohryzok a nos bývajú zapá-

lené, o prechádza niekedy i na Eustachové rúrky a na ústroje sluchu.

Lieenie:— I) Akonáhle cítime škrabanie v hrdle, priložme studený

obkladok na hrdlo a obviažme ho vlnenou šatkou. Obkladok do rana sa

zaparí a vytiahne z hrdla zapálenie.

2) Na vyplachovanie hrdla potrebujeme nasledujúci prostriedok: Roz-

miešame bieleho liadku (Alum) vo vode a tým vymývame (vypláchneme)

hrdlo viac razy denne. Alebo:

3) Môžeme v hrdle zapálené, tmavo-ervené asti pekelným kameom
natre. Nemocný nech si sadne na stoliku, nech otvorí dobre ústa a druhá

osoba nech mu potre zapáleniny v ústach pekelným kameom. To sa stáva

bez všetkej boasti, len na to dáva pozor, aby sa kame v rukách nezlomil

a aby tak zlomený kame pacient nepolknul. Asi na tretí de hrdlo je yy-

hojené. Niekedy také zapálenie môže by vážnejšie ako ku príkladu ke^
sa ohryzok zapáli alebo pri záškrtu. Opis týchto chorôb vi v obsahu pod

ich menami.

4) Smiešaj Myrrhovej tinktúry 2 drachmy

Vody 4 uncie

Vínneho octu 1 pintu

S tou miešaninou treba hrdlo vyplachova viac razy denne.

VODNATIEKA V PRSIACH.
I v prsiach môže sa vyskytnú vodnatieka a niekedy zapluje celú

stranu prs. Povstáva asto zo zapálenia prsnej blany alebo zapálenia osr-

dia, t. j. mieška, ktorý srdce obklopuje. Tu treba liei pôvodnú chorobu,

ktorá vodnatieku zapríinila a náhle pôvodná choroba sa ztratí i vodnatie-

ka zmizne. Avšak kde pôvodom vodnatieky sú suchotiny, tu potom tak

reeno nieto pomoci, apráve lovek môže ži za dlhší as. V tomto páde

hlavná vec je, aby sa dávalo nemocnému dobrého, záživného, chutného po-

krmu a môžeme mu da i trocha nápoju. I tu dobré služby konajú moo-
pudné aje. (Vi obsah.) Masáž kože a teplé kúpele úinkujú vemi do-

bre a prospešné. •

VODNATIEKA KOŽNÁ.

Niekedy nasbiera sa vody pod kožou, takže nohy vyzerajú ako kláty a

ke do nich pichneme ihlou, vyteká z nich voda. Pri prechladnutí môže
nastúpi/.' zapálenie podkožných tkanín a v takých prípadoch vodnatieka
zmizne; ale niekedy druží sa taká vodnatieka pri nezhojitených chorobách

k vodnatieke iných údov, a tu potom býva zlým znamením. Jestli sa to

stáva u takých udí, ktorí cez de neprestajne na nohách stá musia, nabeh-

nutie obyajne cez noc zmizne. Takým udom sa radí, aby si nohy dobre
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obvíjali fášom alebo majú si kúpi v lekárni bandáž na obvíjanie nôh. (Vi
i Kneippové lieenie.)

Lieenie:— 1) Medzi liekami dobré služby koná bazový kore. Daj

za hrs bazového korea do kvarty mlieka, var až bude toho jeden pint a

užívaj polovicu ráno a polovicu veer.

2) Kúp dve drachmy náprstníka (Digitalis), daj do pinty vody a ne-

chaj stá za 20 minút. Potom užívaj z aju lyžiku každé tri hodiny. Daj

pozor, aby si primnoho neužíval, lebo mohlo by ti na škodu by.

ZAPÁLENIE PRIEDUŠNICE NÁHLE.

Pod slovom bronchitis rozumie sa zapálenie tých rúrok, cez ktoré lo-

vek dýcha, to jest, cez ktoré ide vzduch do púc (Prieduchy).

Príznaky>—Najprv napadá nemocného suchý kaše; nemocný nemôže

odpu chrachotiny; dýchanie stáva sa ažším lebo slizná blana v púcach je

napuchnutá a vyluuje šliam, ktorý i tie najmenšie rúrky púcne zapchá. —
Chrachotiny nemocným vypúvané sú riedke, lepkavé, nitkové; neskoršie stá

vajú sa hustejšími, žlto-:^elenkavej barvy. Následkom stáleho kašu pri-

chádzajú boasti do prs, hrtana a vôbec zachvacujú celé okolie prsnej kosti.

Chu k jedeniu mizne a horúka zvlášte veer trápi nemocného.

Lieenie:— I ) Nemocný má ži v zdravom vzduchu a chráni sa rýchlej

zmeny poasia. Má dýcha nosom a nikdy ústami. Chladné obklady na

prsia sú výborné. Z liekov môžu sa potrebova nasledujúce:

2) Vezmi Lanového semena (Flax seed) 1 lyžiku

Brestu (Slippery Elm) 2 lyžky jedáce

Krížového korenia (Thoroughwort) 2 lyžky jedáce

Sladkého korea (Licorice root) 1 kúsok

Vody 1 kvartu.

To sa má vari na miernom ohni za 1 O minút a potom precedi. Do
precedeného odvaru zamiešaj jeden pint octu a pol funta cukru a nechaj

to ešte vari za 5 minút. Dosa: jednu lyžku tri razy denne. Každý by si

mal ten liek pripravi a tým zachránily by sa mnohé životy na svete.

3) Kúp si v lekárni tri uncie Yerba Santa a tri uncie Grindelii. Var

té dve rastliny v jednom i pol pintu vody, prece a dodaj do precedeného

odvaru pol funta alebo funt cukru. Dávka za lyžiku 3—4 razy denne.

4) Rozpus kandisového cukru (Rock Candy) v pálenke, a náhle sa

rozpustí, užívaj po sklenike tri razy denne. Možno do pálenky da trochu

pomaranovej korky, o robí liek príjemnejšími.

5) Na potlené slneníkové semeno nalej toko medu aby semeno

bolo celkom pokryté, var za jednu hodinu, a prece. K precedenému

odvaru dodaj tinktúry z krevného korea (Blood root) 2 lyžky a užívaj

po jednej lyžike tri alebo štyri razy denne.

ZAPÁLENIE POHRUDNICE (PLEURISY.)

Pohrudnica (pleura) je lesklá, tenká blana, ktorá obauje púca ako

mešec, potom obráti sa ku vnútornej stene prsnej dutiny a i tú obauje.
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Najdôležitejšie všeobecné príznaky zapálenia pohrudnice sú tieto: Bô
hlavy, všeobecná ochablos, nechu k práci a k jedlu, pocit boastného

pichania na strane zachvátenej pri každom zakašlaní alebo kýchaní ba i

pri prehltaní a dýchaní.

Lie€nie^— 1) Chorý má si ahnú. Okolo celého prsného koša dáme
Priessnitzov obklad pri om máme da pozor, aby tento obklad siahal až

ku ramenu, alebo obalíme nemocného celkom povrchu (prsia i ramena).

Obklad má sa zameni cez de každé dve hodiny a v noci priložíme na
nieo, aby sa hne nevyparil. Výživa musí by ahká, nápoj sa užíva da
potreby, to j«st, aby žíze bola utíšená. Okrem toho môžeme da nemoc-
nému diuretický aj (moo-pudný alebo slabý obyajný aj. Vi obsah).

2) Proti pichaniu v boku priklada chrenový flajster a síce dva kusy

tak, aby celá strana bola pokrytá. Nemocným, ktorí mali zvyk požíva
alkoholické nápoje, možno da málo koaku (brandy) ponevá sú náchylní

k záchvatom slabosti srdca a mdlôb.

3) Professor Scudder odporuuje nasledujúce pokraovanie pri lieení

tejto nemoce: Omyjeme nemocného alkalickou vodou (lúhom alebo sódo-

vou vodou) tým predídeme horúke; na prsia dáme obklady z kukurinej

alebo otrubobej múky a zamieame ich dva razy denne. Nemocný má
by dobre prikrytý. V lekárni dáme si pripravi nasledujúci liek:

Tr. Veratrum 1 drachm
Tr. Aconite 20 drops

Water 4 ounces.

Z toho dávame nemocnému jednu lyžiku každú hodinu kým horúka
nepopustí. Na tretí alebo štvrtý de dáme nemocnému tento liek:

4) Acetate of Potash 1 ounce,

Water 1 ounce,

Symple syrup 2 ounces.

Dávka: Jednu lyžiku každé dve alebo tri hodiny. Tento liek pomáha
vyluova moovinu, ktorá má by rýchle odstránená náhle sa zformuje.

Stolica má by regulárna, ale varujme sa od silných preháacích prostriedkov.

Poznámka: Namiesto otrubových alebo kukuriných obkladov, o

ktorých sme vyššie spomenuli, dobré služby koná horúcimi suchými otrubami

naplnený mešec, ktorý priložíme na prsia nemocného a meníme ho náhle

je zimný. Môžeme priloži na zachvátené miesto i horicový flajster (mus-

tard) ale tak, že najprv na telo priložíme tenké plátno a na to plátno

flajster, to jest, aby medzi pokožkou a flajstrom plátno bolo.

5) Jestli nemocný kašle, nasledujúci liek bude mu pomáha:

Ammon. Carb. Yl drachm

Aq. Laurocerasi Yl ounce

Syr. Lactucarii Yl ounce

Syr. Senegae Yl ounce

Syr. Tolutani q. s. 4 ounces.

Dávka: Jednu lyžku jedácu každé dve hodiny. (Dr. Matas.

)
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ZAPÁLENIE PÚC.
(Pneumonia.

)

Zapálenie púc je vemi nebezpená choroba a nešetrí ani deti, ani mla-

dých ani starých. Zvlášte v zime a na jar kosí svoje obete. Najastejšími

príinami sú prechladnutie, ažké namáhanie, pitie zimného nápoja ke je

lovek rozhorúený, silné pohnutie mysle at. at.

Príznaky:-— Tá nemoc poína sa s horúkou, ktorá cez celý as nemoc
sprevádza. Dýchanie stane sa ažkým; v prsiach cíti nemocný boeis,
pichanie a tlak, zvlášte ke sa pohybuje, ke kašle alebo ke hovorí. Tvár

je modro-ervená, hlava bolieva; alšími príznakami sú pomätenos, veký
smäd, ztrata chuti k jedeniu, rýchly puls, rýchle dýchanie; chrachotiny

vykašované sú žlté, niekedy krvasté; nemocný slabne, z nosa mu krv ide,

ústa sú osypané at.

Lieenie:— 1 ) Stara sa o erstvé povetrie. Chyža má by stále pre-

vetrovaná ale tak, aby nemocný neprechladol. Pi môže istú vodu,

osladenú. Alkohol a iné liehoviny sú zakázané. Pokrm má by ahký ako

lemonádu, malinovú alebo hroznovú šavu s vodou smiešanú a trocha

mlieko, polievky, mäkké vajcia, ryža at.
2) Dr. Wood nechal pacientov za pol hodiny sede a poas toho

sedenia museli drža nohy v teplej vode až po kolená zamoené; okrem

toho dával im pi aj zo šalvie alebo poleju a priložil im flajstre na prsia i

na šapy nôh. Flajster užíval horicový a nechal ho na tele za hodinu,

jestii to pacienti snies mohli. Vnútorne dával tinktúru zo zlého mníška

vo vemi malých dávkach a síce 5 kvapiek dal do pohára vody, dobre roz-

miešal a z tej miešeniny potom dával dospelým (poas horúky, boasti v

prsiach a rýchleho dýchania) po dve malé lyžiky každú pol hodiny a neskor-

šie dve lyžiky každú hodinu tak dlho, až príznaky choroby sa menšily a

pacient poal sa poti. Potom dával za jednu lyžiku každé štyri hodiny.

3) Pri menších horúkach môže sa upotrebi dajaký alkalický roztok

jako sóda vo vode rozpustená alebo lúh, tým sa telo omýva a ponevá
obmäkuje kožu a tým pôsobí dobré potenie sa tela, preto vemi blahodarne

úinkuje na pacienta. To omývanie môže sa upotrebi i pri ažších pádoch.

4) Vezmi dve lyžky sadla (šmalcu) a dve lyžky terpetýnu smiešaj

to dobre, namas tou masou handriku, prilož na prsia a neskoršie opakuj

t. j. prilož erstvý obkladok. Doktor Campbell píše, že trpel na zapálenie

púc a jedine tomu flajstru môže akova, že sa vylieil.



x. KNIHA.

Nemoce krvného
obehu

a ich lieenie.

Najlepším istiteom krvi je: istota a hlboké dýchanie.

Pacient: "Prosím vás, predpíšte mi dajaký liek na preistenie krve."

Lekár: "Vane; hlboké dýchanie tri razy denne; istota; dobrý pokrm a žiadne lieky. Prosím $2.00'
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ISTOTA KRVE.
"Pôda (srdce a krv) musí najprv by spra-

covaná, vyistená a zoraná, aby v nej zís

mohlo dobré semeno."

Krv je základom celého vývoja jako duševného tak telesného. Naj-

väší uenci uili, že duch, život, sídli v krvi a v srdci. Hlavnú váhu kládli

na plemenné zdravotníctvo, ošetrovanie krve a srdca, ktoré spoívalo v

udržovaní istoty. Krv je zdedenou nositekou alšieho vývoja a prenáša

sa s matky na diea. Krv je od ot(Ä nezdedená, len telo. Žena a matka
je výhradnou nositekou plemennej krve a z nej vychádzajúce povahy.

istá krv je zdravie a neistá krv je vždy nebezpená. Už Ježiš uil v podo-

benstve: "Len ten, kto je krásneho a dobrého srdca, porozumie slovám

mojim, a zúžitkuje ich." (Luk. VIII. 15.) Preto udia, ktorí nemajú istú

krv, nemôžu dosiahnu té vznešenosti, ktoré uil Ježiš. Krv je sila, ktoá
utvára re, a tvary telesné a už v prastarých písmach doporuuje sa pre-

isovanie krve a udržovanie jej v istote. Peeové škvrny a pehy sú

známkami, že krv nie je dostatone istou a obsahuje mnoho zemín. Zná-
mo je, že požívanie soli iní kožu neistou a tmavšou. Nemocní na jatrá

(peeu) tiež majú tmavšiu kožu, ponevá jatrá nemôžu dostatone vyisti

krv. Nedostatoné istenie krve púcami a advienkami má té samé úinky
na krv. Srdce, púca, jatrá a advienky sú zvlášte vyvinuté v lovekovi a

cieom zdravotníctva musí by predovšetkým istota krve, posila srdca,

púca, peene a advienok a kde nájdeme silné srdce, s vyvinutými púcmi,

zdravé jatrá a advienky, z toho poznáme silu loveka lepšie než zo zovaj-

ších príznakov.

CHOROBY ÚSTROJOV KRVNÉHO OBEHU.

Zkúmanie chorôb obehu krvného je ažkým úkolom i tých najzkúsenej-

ších a najvybitej ších lekárov. Aby rozpozna mohol srdené chyby, lekár

poklepuje steny prsníka, prostredníctvom ktorého môže z rozdielu zvukov

nad púcami a nad srdcom posúdi vekos srdca. alej poslúchame srdca

a púc pouí ho o istote srdenej ozvy a o sile a rhytmu srdca (puls). Z
toho môžeme vide, že správne vyzkúmanie choroby srdca jako tiež i lieenie

patrí lekárovi a preto nerobme pokusy pri chorobách, ktoré pokladáme za

srdené chyby, takými liekami, ktoré nám sused, alebo niektorý priate radí.

Ku chorobám srdca družia sa i iné nemoce, ktoré bu vo svojich násled-

koch spôsobilý zrušenie v ústrojoch krvného obehu, alebo vzniklý následkom

srdenej vady. Tak ku príkladu púca , srdce a adviny sú v úzkom, vzájom-

nom vzahu, a nemôže jeden z týchto ústrojov na alší as ochore, aby

neboly zastihnuté tým i ostatné dva ústroje. Preto pri všetkých ažších

chorobách máme navštívi dobrého lekára, lebo len on, ale len dobrý lekár,

môže ustáli stav srdených chýb.

FISTULA.

Fistula je falošný otvor alebo kanál v tkanivách v okolí riti, obyajne
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otvárajúci sa do koneníka a vydávajúci smradavé výtoky. Fistula rastie

20 zlého do horšieho a asto tak zhubne úinkuje, že zapríiuje i iné nemoce.

Obyajne poína sa tvrdým napuchnutím a zdá sa, ako by sa tam vred

robil. Príinou fistuly je zlatá žila, ktorá bola alebo zanedbaná, alebo zle

lieená. Ale môže by zapríinená aj zácpou a následkom nedbalosti vy-

prázdovania riev. Mnoho ráz zapríinená býva jazdou na koni a inými

mechanickými nápadmi a ponevá lieenie fistuly je vemi ažké, najlepšie

je ís k lekárovi. (Vi obraz 250 íslo 2.)

KÔRNATENIE TEPIEN.
(Arterio — Sclerosis.)

Tá nemoc da vynikajúcich pozorovateov sa znane rozšírila. Oby-

ajne steny tepien tratia svoju pružnos, tuhnú a stávajú sa krehkými. V
tepnách ukladajú sa vápenné usadliny, ktoré prekážajú obehu krve. Tak sa

zdá, že príinami tejto nemoce sú pijatika, syphilis a bujný jivot. Avšak i

ažké telesné a duševné práce môžu by jej príinami; ku príkladu drevoru-

bai a kovári trpia na kôrnatenie tepien v ramenách a tiež aj duševne ažko
pracujúci udia, ako umelci, pravotári, redaktori a lekári asto sú zastihnutí

tou chorobou. Tepny môžeme porovna ku gumovým piáskam, ktoré pri

nepretržitom rozahovaní ztratia pružnos; tak práve i tepennému ústroju

stále rozahovanie je škodlivé a konene musí nasta zapálenie tepien. Pri

kôrnatení tepien vemi asto vyskytujú sa i iné príznaky, ako zväšenie a-
vého srdca, slabý puls, mierne krvácanie modzgu, svraštenie advín a úz-

kos srdca, o môže zapríini srdenú asthmu (Angina Pectoris), mtvicu,

Brightovú nemoc a iné.

Lieenie:— 1) Chráni sa nápojov a silných jedál; chráni sa všetkých

takých zvykov, ktoré nemoc zapríinily; pohybova sa 'mierne a užíva za

dlhší as Nitroglycerín tri razy na de a síce 1-100 (jednu stotinu) z jedné-

ho gránu, o možno dosta v lekárach v pilulkách.

ROZŠÍRENIE A ZVÄŠENIE SRDCA.

Pri rozšírení srdca stáva sa priestorný obsah väším a svaly srdca tenší-

mi. Nemoc povstáva tak, že komora srdca pri svojom sahovaní nevyprázd-

ni všetku krv, ktorú pri svojom rozšírení držala z predsiene. Toto nevy-

prázdnenie krve môže povsta preto, že sval srdca je prislabý a steny srdca

ustupujú, alebo otvor niektorej cievoky je priúzjky a všetka krv nemôže

sa vyprázdni, — alebo že klapky srdcové sa tesno zatváraijú a preto krv

teie zase nazpät do nádoby a tým povstáva rozšírenie srdca. Ale také roz-

šírenie môže povsta i pri zapálení srdca, pri neporiadnej innosti srdcových

klapiek at.
Príznaky:—Krátky dych, klopanie srdca, iastoné bolenie hlavy, zvo-

nenie v ušiach, nadutá ervená tvár, krvácanie z nosa a silný tep (puls).

Neskoršie trpia i žalúdok, peea a púca, koža suchá, mo nedostatoný a

zabarvený; kaše a iné neporiadky.

Lieenie:— 1) Pokoj; istý vzduch; na noc brušné ovinky; ráno stu-

dené omývanie tela; hlboké dýchanie a da pozor, aby stolica bola riadna.
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2) Rastlina "Ovie bobky" (Kalmia Angustifolia) — Sheep laurel)

má vekú lieivú silu pri tejto nemoci, apráve musí sa užíva pozorne, lebo

väšie dávky 2!apríiujú závrat, bô hlavy at. Odporúa sa tinktúra, z

ktorej môžeme užíva po 5 kvapiek každé tri hodiny. Caj robí sa z listov

a dávka je dve lyžiky asi tri razty denne.

3) Jestli ide o lieenie takých osôb, ktoré trpia na roizšírenie srdca,

avšak ich hlavnou chorobou je rheumatismus, takým odporúa sa nasledu-

júca tekutina:

Potasii lodidi 2 drachms

Sodii Salicylat. 2 drachms

Syr. Sarsaparillae Comp. 2 ounces

Aq. Menth. Virid. q. s. 4 ounces

Dávka: 1—2 lyžiky s vodou po každom jedení. (Dr. Knapp.)

4) Osoby, ktoré boly zachvátené ažšími chorobami j ako ku príkladu

syphilis, nech si dajú pripravi tento liek:

Potasii lodidi 4 drachms

Ess. Pepsini q. s. 6 ounces

Dávka: Jednu lyžiku po každom jedení; neskoršie dávka sa zväší

na dve lyžiky po každom jedení. (Dr. Carr.

)

5) Pri menšom neorganickom napadnutí, alebo pri klopaní srdca do-

brým liekom je tinktúra z kaktusu, ktorú možno dosta v lepších lekárach

a užíva sa po 3—5 kvapiek tri alebo štyri razy denne.

6) Diéta má by ahká. Varujme sa alkoholických nápojov, dráždi-

vosti a všetkého namáhania tak duševného ako i telesného.

ZVÄŠENIE SRDA.

Pri zväšení srdca srdený sval (stena srdca) stáva sa hrubším, tlstej-

ším, silnejším a síce tým, že usiluje sa väším namáhaním nenormálny obeh

krve zastavi alebo, aby zadržanú krv zo srdca oddialil a obeh krve normál-

nym uinil práve tak, jako každý iný sval, ktorý stáva sa silnejším pri takej

innosti, kde sa väšie namáhanie vyžaduje.

Príznaky tejto nemoce sú skoro také, ako príznaky opísané pri "Rozší-

rení srdca", len že sú ostrejšie, prudšie a väšie. Pri lieení pokraujeme
tak ako pri "Rozšírení srdca."

VADY SRDENÝCH KLAPIEK.

Jestli klapky srdené sú nie schopné zaviera a otvára otvor srdca, ten

stav menujeme chybami srdených klapiek. Pri neschopnosti zavierania sa

klapiek môže as krve, ktorá bola už prúdila do predu, následkom nedo-

statoného zatvárania otvoru, tiec nazpät; pri otváraní klapiek, ktoré na-

zývame súžením ústia srdeného, musí sa krv príliš ú^kym otvorom pre-

pcha ku predu. V oboch prípadoch vzniká následkom týchto neporiadkov

zastavenie sa krvného prúdu.

Príznaky:—Krátky dych, boasti hlavy, závrat, tlkot srdca a boasti

brucha. Pozdejšie neporiadny obeh krve úinkuje i na peenú (jatrá).
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adviny a na slezinu, o obyajne javí sa napuchnutím a boastmi týchto

orgánov; tu stáva sa nemoc nebezpenejšou, lebo i moenie je snížené, bar-

va mou tmavšia, potom nahromadí sa tekutiny v hlbších iastkach tela a

vidíme nabehliny, ktoré ke prstom tlaíme, zanechávajú po tlaku jamky;

hromadenie tekutiny šíri sa alej a alej a následkom toho povstane vod-

natieka prsná, vodnatieka brušná a vodnatieka konetín až konene po

mnohých trápeniach koní sa smrou.

Lieenie:—Podali sme len malý opis a priebeh tejto nemoce; jej liee-

nie patrí lekárovi. Ponevá srdená vada klapiek nedá sa už nikdy docela

vyliei, avšak lovek môže ži dos dlho, jestli dá na seba pozor, preto

striedmos v práci, striedmos v jedení a pití, striedmos duševná a telesná

má by heslom nemocného, lebo celé lieenie záleží od striedmosti, v tried-

mej životaspráve nemocného a jestli má dos silnej vôle, aby zanechal ne-

mierny život, dráždivé jedlá, alkoholické nápoje, fajenie, tanec, at., vtedy

môže by istý, že si tým život predži. Proti únave srdca potrebujeme odvar

z listov náprstníkových; ale máme da pozor, aby sme ho užívali správne,

lebo väšie dávky môžu chorému zaškodi. (Vi obsah "Náprstník".)

ztuCnenie srdca.

Tá nemoc pochodí najviac od užívania alkoholických nápojov, od je-

denia mnoho mäsa, bielkovitých vajených pokrmov at. Ponevá v tej

nemoci tuk, apráve pomaly, ale o raz horšie obtáa celé srdce, preto puls

stáva sa povolnejším a nastávajú nápady záduchu, zvlášte pri všeobecnej

otylosti.

Lieenie:— 1 ) Najprv odstráni príiny a poa žitie poda zákonov

prírody. Zadrža sa nielen od alkoholických nápojov, ale i od všetkej ná-

ruživosti, dráždivosti a užíva rastliny úinkujúce na adviny a kožu. Svieži

vzduch, gymnastika a elektrika sú vemi pomáhajúce prostriedky.

SRDCOVÁ ASTHMA (Stenocardia).

(Iné mená: Srdený kr, srdená úzkos, boasti srdca.)

Srdcová Asthma napáda loveka náhlym záchvatom, podobne ako kr
žalúdkový a pôsobí veké rozúlenie a bô. Boasti sú pichavé, páliace,

vrtacie; poínajú sa na okolí srdca, hlavne na okolí avej bradavice prsnej,

zachvacujú avú stranu a sú tak reeno nesnesitené. Nemocnému nazdáva

sa, ako by ho niekto za srdce stískal a ponevá tá nemoc spojená je i s až-

kým dýchaním, preto menuje sa srdcovou asthmou. Pôvodom tejto nemo-

ce je podráždenie srdených nervov. Zastihuje astejšie ženské pohlavie

než mužské. Oddych poas nápadov býva prerývaný a následkom toho

nastúpi záduch, chorý chytá vzduch ústami, zdá sa mu, ako by sa dusil, tvár

je obklopená zimným potom a badne. Hlavné príiny tejto nemoce sú

chudokrevnos (Anaemia), zádušlivos (Hystéria) a všeobecná nervová

slabos.

Lieenie:— 1 ) Odstráni príinu nemoce. Drža sa všeobecných pra-

vidiel opísaných pri hystérii (Vi "Hystéria" v obsahu). Poas záchvatov

priklada horinú náplas (mustard plaster) na prsia, ktorá ale nemá osta
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na tele alej než 8 do 1 O minút. Kúpe (moenie) nôh v teplej vode, do

ktorej pridáme trochu horinej múky (mustard seed). Po oddelení ná-

plasti, obali celé prsia teplými obálkami a necha nemocného v posteli

pokojne leža.

2 ) Hrs fazule varí sa v pinte vody za 1 O minút a potom sa precedí.

Do toho precedeného aju dá sa kandysového cukru a z toho užíva sa po

šialoke viac razy denne.

3) Veké klopanie srdca dá sa zastavi s cukrovou vodou, ku ktorej

pridáme šavu z jedného citróna. Alebo rozmiešame v cukrovej vode tro-

chu drasla (na konec noža) a z toho užívame lyžiku každé dve alebo tri

hodiny.

4)' V niektorých prípadoch pri ažkých záchvatoch pomáhajú okamži-

te adové obklady, prikladané na okolie srdca. Musíme ich ale zameni,
náhle sú teplé.

5) Proti boastiam srdca odporúa sa káfrový špiritus. Užíva sa po

5 kvapkách na cukre každú pol hodiny. Náhle sa nemocný cíti lepšie, dáv-

ka musí sa zmenši.

udia trpiaci na srdené choroby musia sa všemožne vystríha rozú-

lenia a náruživostí.

ŠKROFLE.

Zdá sa, že škrofle sú chorobou krve a najastejšie dostávajú ich udia
po svojich rodioch. Skrofle usadzujú sa najviac na krku pod sánkami; ale

môžu zachváti aj iné iastky tela ako kožu, žlazy, kosti, lánky at.
Príznaky:—udia škrofovití obyajne bad-

nú, slabnú, vyzerajú ako opuchnutí, brucho veké,

nohy tenké, ústa nabehlé, koža je vemi citlivá a

asto povstanú na nej boliaky, ktoré sa ažko hoja;

potom štítne žlazy na krku nabehnú, puchnú a bo-

lia, kým sa nepremôžu alebo, kým samy nepuknú

a matéria z nich nevyjde. asom sa nemoc ztratí

a nemocný sa teší tomu; ale o nejaký as zjavuje sa

znovu. Zkrátka: nieto jediného úda telesného, kto-

rý by od škrofov zachvátený by nemohol. Skro-

fle trvajú vždy dlho. Niekedy sa vyhoja už za nie-

koko mesiacov, avšak vždy sa môžu opakova, a

len základné lieenie môže by pomocou proti tejto chorobe. Ke matka
nechce ma škrofovité deti, nech sa o to stará hne po poatí. Má poží-

va primeraný pokrm a chráni sa všetko, o by jej a jej plodu škodilo na

zdraví. Po pôrode, ke má matka dos mlieka, nech dojí diea sama

svojim mliekom. Nerozumné kmenie dieaa tiež môže zapríini škrofle.

Lieenie:— 1) Hlavné lieky pri lieení sú: istota, erstvé povetrie,

dobrý pokrm a pohyb. Ke nabehliny na krku sú vemi ervené, možno

na ne priklada nieo horúceho ako ku príkladu peenú cibuu at. Náhle

nabehlina zmäkne, — jestli sa sama neprevalí — treba ju prereza, matériu

z nej vytlai a rana sa skoro zahojí.

OBRAZ 294.
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2) Stáva sa, že sa s tou chorobou zapálenie oí kamaráti. V takom

páde majú sa oi osobne liei tak, ako by škrofoviny celkom nebolo. (Vi
"Zapálenie oí".)

3) I do lekárni a kúp si Fluid Extract of Oregon grape root (Berberis

Aquifolium) a užjvaj z tej tekutiny po 20 kvapkách dva razy denne.

4) Ke sa vredy otvorily, treba ich umýva mydlinami, do ktorých

dáme pár kvapiek karbolovej kyseliny alebo trochu whiskey a po umytí

prikladáme nasledujúcu mas: Vezmeme smotany a do nej nastrúhame

istej mrkvi aby to vyzeralo ako mas a to prikladáme pomocou handriky

na zachvátené miesta.

SVRBENIE V KONENÍKU (v riti).

Svrbenie môže by len príznakom zlatej žily alebo hlíst; ale môže sa

vyvinú samostatne následkom malých príšov a iných kožných neporiadkov.

Lieenie:— 1) Zahrej na ohni štyri lyžky glycerínu a dve malé lyžiky

dehu, rozmiešaj to dobre a prikladaj na handrike rozmazanú mas na

svrbiace miesta.

2) Niekedy je svrbenie tak veké, že lovek ledva môže vydrža. V
takom páde zrob odvar z dubenky (Tannin) a prikladaj na zachvátené

miesto dva razy denne.

3) Kúp v lekárni

Chloral Hydráte 3 ounces (dissolved in)

Aqua dest. 4 ounces.

Prikladaj s plátenkom dva razy denne.

4) Jestli svrbenie pochodí od hlíst alebo od zlatej žily lieme sa tak,

ako je opísano pri tých chorobách (Vi obsah).

5) Professor Candlia odporúa nasledujúcu mas:

Ichthyol 1 drachm
Tinct. lodine 3 drachms

Glyc. Hydrastis 5 ounces

Boroglyceride 6|/2 ounces

Umyj ri teplou, mydlovou vodou a poutieraj ; namo malú handriku
do roztoku a vopchaj do riti. Najlepšie je upotrebi trochu vaty, ktorá pri

nasledujúcom vyistení sa riev vyjde von s výkahni.

SILNÉ KLOPANIE SRDCA.

Ponevá ide tu o zväšenie innosti srdca, tá nemoc môže sa sta vemi
nebezpenou. Príiny sú rôzne: telesné soslabnutie, podráždenie, prestra-

šenie, hnevlivos, rôzne nervové nemoce, badnika, hystéria, chudokrevnos,
nadužitie kávy, aju, piva, vína, pálenky, zlé zvyky ako samoprznenie at.,
môžu zapríini veké klopanie srdca.

Lieenie:— 1) Umývanie okolia srdca studenou vodou alebo studené

obkladky na srdce a na krk.

2) Dobré služby koná káfrový špiritus užívaný po 10 kvapkách na
cukre každú pol hodinu a neskoršie tri razy denne.
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3) Jestli klopanie srdca pochodí od chorobných vád srdca alebo od
neztrávnosti, nemoc nebude vylieená, kým sa pôvodná nemoc nevyliei.
Sódová voda mnohým pomohla; do sódy možno da trochu citrónovej

šavy a pi tri štyri skleniky denne.

4) Mnohí lekári predpisujú kaktusovú tinktúru ktorá sa užíva po 3—

4

kvapky na cukre každé tri hodiny. V lekárach predáva sa pod menom
"Tincture of Cactus Grandiflorus."

ROZŠÍRENIE ŽÍL NA NOHÁCH.
(Varicose Veins).

Rozšírenie žíl vyskytuje sa naj-

astejšie na nohách a vyvíja sa tak,

že zneistená krv príliš pomaly,

lenivé teie nazpät ku pravému srd-

cu a následkom toho žily, majúce

útle steny, behom asu bývajú za-

stavenou sa v nich krvou rozšírené.

Zvlášte udia, ktorí nútení sú stá

a tehotné ženy (aj po pôrode)

dostávajú rozšírenie žíl na nohách.

Nohy ztratia svoju pružnos, zaí-

najú hrubnu a pod kožou ukazujú

sa nabehlé, modro-ernasté žily ako

povrázky, ktoré obažujú chodenie

a stávajú sa sa da na de nesnesi-

telnejšími.

Nezriedka nabehnuté žily pra-

sknú najmä u žien poas tehotnosti,

j ako tiež u starších mužských a

ženských. Znaná ztrata krve môže
vyvola vysilenie, predasný pôrod

ba i — smr. Tmavá krv prúdi

obyajne prudko z malého otvoru

a len vtedy prestáva tiec, ke žilu

podviažeme. Pri prasknutí žily má
si lovek hne ahnú do postele

a nohu má drža nieo vyššie než

ostatné telo. To má za následok, okamžité zastavenie krvotoku a máme
potom asu na vymytie a obviazanie rany. Hne, ke žila poína krváca

máme podviaza nohu, priam nad krvácaním, páskou alebo remeom alebo

CO máme po ruke a tým úd vyššie rany stiskneme, ako sme to opísali pri

ranách.

Lieenie:— 1 ) udia, ktorí pri svojich zamestnaniach prinútení sú neu-

stále stá a sede, nech pravidelne cviia svaly okonín (nôh).

2) Mnohí lekári odporuujú gumové punochy. Da názoru Dra. Muel-

lera, riaditea snatoria "Schockethal", sú gumové punochy zavržitené,

lebo vraj bránia prístup povetria, takže tvoria sa tým vždy tukové kyseliny,

OBRAZ 295.

Rozšírenie žíl a ovinutie nohy obväzkom.
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vyvíjajúce odporný zápach na nohách. O mnoho lepšie je ovinú nohu

trikotovým obväzkom asi dva ine širokým a 4 jardy dlhým; obväzok má
sa obali okolo nohy tak, jako to vidíme na obrázku 295, — od spodku

nahor a upevníme ho na okolí kolena. Veer obväzok má sa sa a každý

de znova obvinu.

3) Kúpte si v lekárni Tint. Hamamelis Virginica 4 unce. Vnútorne

užívajte po pol lyžiky tri razy denne. Zvonku má sa upotrebi takto:

Smiešajte 2 lyžiky tinktúry s 12 lyžkami istej studenej vody; namote do

toho obväzok (viac razy složené plátno alebo kus bavlny) a priložte si na

nohu a konene ofášujte trikotovým obväzkom.

4) Dobrú vodiku zrobíme si na umývanie nohy z liadku (Alum) a z

odvaru kôry bieleho duba (White Oak Bark).

5) Nemocní, ktorí trpia viac-menej na chronické rany, vredy, at,,

majú sa liei tak, jako je to opísané pri hojení rán.

NÁHLE ZAPÁLENIE VNÚTORNÉHO POVLAKU SRDCA.

Tá nemoc je najastejšou chorobou srdca a môže sa týka vnútorných

dutín srdených alebo srdených klapiek. Príinami tejto nemoce môžu
by lánkový rheumatismus, horúka pri polohu, prechladnutie a veké na-

mámanie svalstva. Ponevá okrem krátkeho dychu, tlkotu srdca a bôu na

okolí srdca, vonkajších príznakov k rozpoznaniu tejto choroby nieto, preto

nemoce toho druhu patria jedine lekárovi, ponevá len on môže ich ustáli

svedomitým lekárskym vyšetrením. Dobré služby robia nepretržité stude-

né obkladky na celú avú polovicu prší. Lieky tu celkom nepomáhajú.

ZLATÁ ŽILA (HAEMORRHOIDY).

Zlatá žila je rozšírenie žíl obkuujúcich konec riti. Na poiatku cíti

lovek pálenie, svrbenie a štípanie v riti, potom nával krve do hlavy, boa-

sti hlavy a horúku. Tie príznaky po dobrom vyprázdnení riev prestáva-

jú a neriiocný sa dos dobre cíti; ale nezadlho vráti sa to nazpät a konene

pokážu sa kolo riti hrachu podobné uzlíky. Tie uzlíky vyvíjajú sa astd

v hroznovité, tmavé, modro-ervené útvary, ktoré sú dakedy tak veké,

ako vlašský orech a vyviuvše sa v túto vekos, stávajú sa trápnymi pri

sedení, chodení a ležaní. Avšak tie uzlíky alebo útvary i v riti i okolo nej

môžu sa zapáli, pri om nabehliny asto prasknú a krvácajú, nemocný

má ke, koliku, katar mechúra a iné nemoce a boas ako i ztrata krve

zapríiujú oslabnutie, nervosnos; a dráždivos. Nemoc môže by dedi-

ná alebo pochodí následkom zácpy, ustaviného sedenia at. Ako po

vyprázdnení riev, tak i po vykrvácaní cíti sa nemocný na as lepšie. Silné

boasti v krížoch, menovite po ostrých jedlách, pocit plnosti brucha, chro-

nick^^ katary žalúdka a riev, nepravidelná stolica a boasti pri tlaku na

stolici svedia o tom, že vnútorné žily koneníkové a susedné žily sú pre-

plnené a rozšírené.

Lieenie:— 1 ) Pokrm má^ by taký, aby nemocný mal riedku stolicu

a preto múne jedlá, hrach, fazuu, šošovicu a tým podobné jedlá jiesf

neslobodno. Pi možno licnonádu, vodu, trochu piva a cmar. Svieže
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Fig. t:

OBRAZ 296.

Obraz 296. znázoruje zlatú žilu a fistulu.

OBRAZ 297.

OBRAZ 299.

Obraz 299. znázoruje rozpínae (dilators) ; sú to z dreva alebo z iného materiálu robené

základky, ktoré sa do koneníka zapchajú najprv najmenší a potom väšie,

tým sa koneník rozpína, šíri a úinkuje ako masáž na koneník.
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nesolené maslo alebo mandový olej je dobrý na mastenie uzlíkov. Ke
je krvácanie mierne a neslabí, nemá sa ni robi proti nemu, prestane to

samo od seba, ba ešte lepšie je, ke krv vyjde. Jestli je krvácanie astejšie

a väšie, a lovek poína slabnú, môžeme zrobi klistýr z vbovej kôry

(asi 15 gramov na pint vody a vaii za jednu hodinu, potom precedi a

zastreknu ten odvar do koneníka). (Vi klistýr.)

2) Recept kvapiek proti zlatej žile:

Daj si urobi v lekárni:

Tr. Hydrastís

Tr. Viburnum
Tr. Hammamelis
Castorea

5 draclíms

5 drachms

1 O draclíms

1 O drachms

Mix. Dávka: 20 kvapiek v pol poháre vody pred jedením,

možno i osladi, ím stane sa príjemnejšia.

Vodu

3) Smiešaj bieloby (White Lead) s anovým olejom tak, aby to vy-

zeralo ako smotana. Namas si dva razy denne nabehliny okolo -zadku.

4) I do lekárni a kúp si

Tanin

Glyceríne

1 ounce by weight

1 ounce by weight.

Mix. Prikladaj si alebo namas miesta zachvátené zvonku raz a jestli

potrebno na druhý de zase raz. Ale obyajne jedno namastenie pomáha.

Alebo: 5) Kúp si v lekárni "Extract Pinus Canadensis" a tým namas
miesta raz alebo dva razy denne.

Pri lieení zlatej žily dobré služby koná nástroj vyobrazený na obraze

297. Do nástroja dá sa mas; na jednom konci je cievoka dierkami za-

opatrená, cez ktoré vytíska sa mas do riti. Predáva sa v lekárach.

Tak isto možno kúpi v lekárach zá-

kladky (suppositorium) ktoré sa do koneníka
zapchajú (obyajne pred líhaním a úinkujú

poda toho z jakých látok sú složené). Obraz
298. znázoruje takéto základky.

OBRAZ 298.





XI. KNIHA.

Nemoce moo
vých ústrojov

a ich lieenie.

OBRAZ 300.

Obraz znázoruje kasniku obsahujúcu rôzne veci, ktoré sa potrebujú
pri vyzkúmaní a bádaní mou. Tu vidíme merítko, cievoky,

lampku, rozliné chemické látky, lithmusový papier at.
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NIEO O MOCI.
"Pevná vôa aj chorobu premáha ; kto sa poddá,

ten tratí boj už vopred."

Pokrm v našej sústave, nech je on pevný alebo tekutý, podrobený je

chemickému výkonu (processu), poas ktorého výživné látky menia sa na

krv a nevýživné alebo asom i škodlivé látky vyhodené sú z tela von. O tom
písali sme už na viacerých miestach tejto knihy.

Ladvienky vôbec majú vemi vážnu prácu v prerábaní všetkých zbytkov

tekutín a v odaovaní ich z udského tela jako mo. Všetky tekuté látky,

aké sústava prijíma, prechádzajú pomocou žalúdka a riev do krve. Krv

prechodí cez advienky, ktoré v tejto práci slúžia ako filtry (cedítka). V
advienkach vyluujú sa neužitoné asti, sbierajú sa pomaly v mechúri a zta-

diato idú von. Z toho pouíme sa, že chemické složenie moa dá dôkladné

vyobrazenie o pravidelnej alebo nepravidelnej premene látok, rovnako i o

stave ústrojov, ktoré súastujú sa vo vytváraní sa v odaovaní tej látky.

Ponevá po moci môžeme pozna stav zdravia loveka, preto musíme
najprv vede ako vyzerá mo zdravých udí. Mo zdravého loveka má by:

1 ) Úplne priezraným, nekalným, bez všetkých plávajúcich látok.

2) V moci, ktorý bol za štvr hodiny alebo alej vo faši zadržaný

nemá sa tvori žiadna usadlina.

3) Mo zdravého loveka má ma jasnú, nepáchnúcu, ahko voavú
vodu.

4) Cím lovek jie viac mäsa a tuku, tým kyslejší býva mo. lovek
vyhladovený má mo úplne kyslý, ponevá žije na svojom tele.

5) Chu zdravého moa je horko-slanná.

6) Mo každého, hoci najzdravšieho loveka, ke stojí za dlhší as,

poína sa meni, hni, kali a vydáva vemi nepríjemný zápach, amoniaku

podobný.

Dlhoroné bádania dokazaly, že

1) Pri spotrebovaní mnohých tekutín, kokos (množstvo) vylúeného

moa zväší sa, barva stane sa badou a vôa aromatickou; naopak, kto málo

pije, ten málo moí, mo býva temnejší a zápach silný.

2) V lete alebo kedykovek poas vekého potenia sa, lovek moí
menej, ako ku príkladu v zime.

3) Po vekom nehnevaní sa, alej po vekom strachu, at. lovek
astejšie moí a mo je obyajne badej barvy.

4) Niektoré prostriedky (lieky) a tak samo i pokrmy menia barvu moa.
Tak ku príkladu špargle zapríiujú ostrý, nepríjemný zápach moa; po uží-

vaní terpentýnového oleja mo má fialkový zápach, od kozlíka (Valerián)

a od cesnaku, má mo totožný zápach; rebarbarový, sennový a citvárový aj,

barví mo; kreozot, a karbol dávajú mou temnú, asami brunátno-temnú

barvu; methylene (Methylene Blue) barví mo na modro-zeleno.

5) erstvý mo v malej kokosti (v množstve) v studenom ase má
mutnú, hline podobnú barvu.
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ZKÚMANIE MOCA.

Už v starých dobách poznávaly sa nemoce poda jakosti a barvy moa.
Že je to možné, nemôže by nikto v pochybnosti. Krvné nemoce, jako cu-

krovka, poznajú sa týmto spôsobom ahšie. I advienkové choroby poznáme

iste poda bielkoviny, nachádzajúcej sa v moci. Hriechy spáchané v mladých

asoch i po 1 O rokoch zanechávajú stopy v moci. Zo stavu moa rozozná-

vame rôzne náklonnosti chorobné. Pri migréne, padúcnici, horúkach, vekej

radosti, ažkej práci, pohnutí mysle, pokazuje mo na zlepšenie alebo zhor-

šenie zdravotného stavu. Mnoho sa hreší nesprávnym rozpoznávaním moa
a preto treba tejto veci viac pozornosti venova,

Apráve dôkladné bádanie moa musí sa previes pomocou mikroskopu

ili drobnohadu, jednoduché prezkúmanie môže si každý lovek sám pre-

vies. Ku príkladu jestli chceme vede i sa v moci bielkovina nachádza,

môžeme svári trochu moa v sklennej trúbke, ktorá má na jednom konci dno;

jestli je mo po svárení istý, môžeme by istí, že netrpíme na Brightovú

(advienkovú) nemoc; ale jestli sa srazí bielok v moci, nemeškajme s vý-

datnou pomocou.

Mo sa badá i s tak zvaným lithmusovým papierom, ktorý si môžeme
kúpi v lekárach. Papier sa predáva v malých, dobre zaštopovaných

sklenikách, a je modrej a ervenej barvy. Zamáajme jeden konec papieru

modrého do moa, a jestli ten modrý papier nadobúda ervenú barvu, to

znaí, že v moci nachádza sa kyselina a jestli ervený papier, zamoený do

moa stáva sa modrým, to znaí, že mo je alkalický.

Tak samo, jestli za rána naplníme skleniku svojim moom a necháme
ju stá za viac hodín, asto vidíme, že na dne fašky usadne ervenkavá
neistota at. o znaí, že trpíme na nejakú nemoc. Pravdivé bádanie

mou náleží lekárom a lubárom.

BOASTI MECHÚRA.

udia, zlášte starší, cítia asto boasti pri moení.

Takým odporúa sa:

I ) Jamenová voda, ktorá robí sa takto : Vezmeme štyri dobré lyžky

jamenových krúp, dobre ich vo vode premyjeme, aby isté boly, potom

varíme ich v druhej vode (asi v kvarte) za I 5 alebo viac minút. Odvar sa

precedí, cukrom alebo medom osladí, zamiešame do neho ešte citrónovú

šavu a je hotový. Môžeme ešte prida do vody za tepla trochu arabskej

gumy (Gum Arabic) ke máme pri rukách. Z tej vody pije sa po šialoke

viac raz denne.

2) Anglickí lekári odporúajú terpentinový olej (Spirits of Turpentine)

po 3—4 kvapkách na cukre alebo vo vode tri razy denne,

3) Caj z usušeného kvetu kukurice (o tak vyzerá jako hodvábne nit-

ky) potrebuje sa vo Francii nielen od pospolitého udu ale i lekári ho pred-

pisujú. Je to výborný prostriedok proti boastiam mechúra, kamea a piesku

v mechúre, proti kataru peene a zadržaniu moa. Iné predpisy a porady

vi pri mechúrových chorobách.
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CUKROVKA.
(Diabetes Mellitus.)

Cukrovka je choroba chronická, napáda hlavne stredný vek, zväša
pohlavie mužské a postupuje pomaly, pazive. Pri tej nemoci vymiešuje sa

z tela mnoho cukru, ktorý nie je k výžive tela spotrebovaný, ale opustí ho

moom nezažitý.

Zpoiatku javí sa všeobecná slabos svalov, poruchy zažívania, ocha-

blos, únava, ztrata na váhe. Dôležitým príznakom je zväšenie moa tak,

že lovek vydáva 5 do 8 litrov mou, ba aj viac denne. Mo je svetlý, žltavý,

niekedy jasný ako voda a páchne po ovocí. Pri vyšetrovaní mou badáme,

že obsahuje mnoho cukru (5 do 12 percentov). Pohlavný pud tiež slabne

a pomaly zmizne. Nemocný má veký smäd a hlad. U mnohých vyvíjajú

sa i iné nemoce, ako ku príkladu suchoty púc, zapálenie advin, ažké nemo-

ce nervov, slabos srdca, bemo na oiach at. Chceme tu pripomenú
ešte o jednej veci, ktorá v mnohých prípadoch zapríiuje smr. Je to zvaná

"kóma" alebo hlboká spavos, chorobný to stav úplného alebo iastoného
bezvedomia chorého.

Lieenie:;— 1) Najprv starajme sa o dostatoný pohyb, aby sa svaly

náležité túžily. Pokrm má by posilujúci ale nie dráždivý. Zemiaky, mú-
ne jedlá a cukor vemi škodia.

2) Jedon professor z Kalifornii píše, že poda jeho zkúsenosti najlepším

liekom je aj alebo tinktúra z vodnej buriny (Lycopus Virginicus). Z aju
užíva sa po šialke tri razy denne a z tinktúry po 20 kvapkách tri razy denne.

Chrusavcový aj (Polygonum Aviculare) tie samé služby koná j ako vodná
burina.

3) Dobre úinkujúcim prostriedkom je aj z hermaneku a šalvie rovne

smiešaný. Užíva sa po šialke tri razy denne.

4) Mnohí odporúavajú liadkové mlieko ktoré si robíme takto: do-

dvoch pintov mlieka dáme jednu i pol kávovej lyžiky bieleho liadku (Alum)

a dobre rozmiešame. Dávka: Sialoku tri razy denne.

5) Vezmi amerikánskej emerice spráškovanej (Am. H^lleboro) jednu

lyžiku a rozmiešaj prášok s dvoma lyžkami nesoleného masla. Tou masou
natieraj chrbát.

6) Pri cukrovke s neporiadkami peene treba kúpi:

Siranu Sodnatého (Sodium Phosphate) 8 uncov a užíva jednu lyžiku

v horúcej vode ráno pred jedením.

KAME V ADVIENKACH.

Ako sme to už opísali pri kameu, (Vid* obsah "Kame") v advien-

kach nachádzajú sa rozpustené, pieskovité súiastky, pochádzajúce z pokrmov

a z nápojov. Tie pieskovité látky môžu sa srazi v podobe kamea, môžu
zastavi i mo a spôsobi veké boasti, ktoré jako blesk prenikajú telom;

k tomu družia sa i slabosti srdca, vracanie, triaška a studený pot na tele.

Kamene idú z advín do mechúra cez moovody (moové rúrky) a vyvolá-

vajú veké a trapné boasti tak zvanú "advinovú koliku".
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Lieenie:— 1 ) Teplé anové obkladky na bedry (Vi obsah "Obkla-

dy").

2) Vnútorne dáva veké dávky aju z lipového kvetu.

3) Diéta má by prísna. Mäso a alkoholické nápoje sú zakázané; dá-

va prednos bylinnej ztrave.

4) Caj z fazuových strúkov má sa užíva poda predpisu doktora

Ramma. (Opis aju vi v Herbaru "Fazua").

PIESOK — KAME V MECHÚRE.

Piesok a kame v mechúre je vemi trápnou nemocou, ponevá rýchle

postupuje, hodne dlho trvá a nezriedka nedá sa ani vyliei. Dakedy ope-

rácia nesie pomoc chorému, ale predsa len ohrozuje život. V moci nachádzajú

sa rozmanité látky, ktoré srazením sa, tvoria kame. Mechúrové kamene sú

rôznej vekosti. Niekedy sú maliké ako piesok, alebo krupy, niekedy ako

malé oriešky a zase môžu by ako vajce. asto tvorí sa jadro mechúrového

kamea z advinového kamea, o môžeme vide jestli prerežeme kame
ako to vidno na obrázku 304.

Príznaky:—Nemocný musí astejšie moi a niekedy moenie celkom

sa zastaví; úd ho bolieva a svrbí; v bruchu cíti ažkos, ktorá ho po moení
viac sužuje; mo je krvavý a asto nachádza sa v om aj iná matéria.

Boasti nie sú také veké, ako pri žlových a advienkových kameoch, lebo

sú veké a nemôžu prechádza vono cez rúrky; ale ke menší mechúrový,

alebo advinový kame dostane sa cez hrdlo mechúra do moovej rúrky,

spôsobuje veké, prudké a dlhotrváce boasti. Pri rýchlom chodení a pri

chodení po schodoch boasti rastnú a naopak, pri vodorovnej pokojnej

polohe, ako ku príkladu v posteli, boasti sa menšia, z oho môžeme uzatvá-

ra, že kame klesne nazpät. Medzi príznakmi tejto nemoce moenie krve,

katar moového mechúra, kapavka a náhle zastavenie mou poas moenia,
— ohlasujú prítomnos jedného alebo viacerých kameov moového mechúra

Lieenie:— 1) Kneipp hovorí, že sú prostriedky, ktoré roz-

púšajú kame v mechúri. Hovorí, že truskavec úinkuje vemi
dobre proti kameu a piesku. Jeden z jeho pacientov natrhal

si nekoko hrs truskavca, dal si to doma uvari, vypil za pár

hodín tri šialky aju truskavcového a pokraoval v tom za pár

dní. Už o desa hodín vyšlo z neho asi 50 dos vekých kame-
ov, hnisu a šliamu moom. Po pár doch celkom sa vylieil.

2) Pri záchvatoch, zvlášte jestli je mo zastavený, kúp v
lekárni jednu unciu sanitrovej kyseliny (Spirit of Nitre Acid of

Nitre), jednu unciu zelenej maty (Spearmint) a štyri uncie

hollandskej boroviky, (Holland Gin). Najprv urob aj z maty
s jedným pintom vody a nechaj stá za 15 minút a prece. Do toho aju
dodaj gin i kyselinu a to všetko dobre rozmiešaj a vypi naraz. O dve hodiny

opakuj ke treba.
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Ob«»302' — -« >««»«.^br-30,

MECHUROVE KAMENE.
OBRAZ 302. Kame moanu (urate).

OBRAZ 303. Kame šavelový.

OBRAZ 304. Prerezaný kame mechúra, ktorého jadro tvorí kame l'advienkový.

3) Alebo daj si zrobi v lekárni nasledujúci liek:

Essence of Spearmint 1 ounce

Essence of Juniper I ounce

Spirits of Nitre 1 ounce

Užívaj jednu lyžku každú pol hodiny,

4) Prikladaj teplé obkladky na okolie mechúra a ke by bô neustal

musíme potrebova catheter (moovú cievku) o najlepšie je jestli dáme sa

do rúk dobrého lekára.

5) Ako náhle záchvat zmizne, užiješ dve lyžky horkej soli v pol poháre
vody,

6) Proti piesku odporúa sa Suchá By (Shepherd's Purse) •— tinktúra

a aj. Tinktúra sa robí takto: Dáme dve lyžky rastliny do jednoho pintu

napoly rozriedeného špiritusu s vodou a z toho užívame 1 O kvapiek na cukre

tri razy denne, Caj si môžeme zrobi jestli dáme tri lyžky byliny na tri

šialky vody (horúcej) a to vypijeme cez de.

KATAR MOOVÉHO MECHÚRA alebo ZAPÁLENIE (CYSTITIS).

Je to zapálenie mechúrovej sliznej blany a môže by náhle a chronické.

Jak náhly tak i chronický katar spojený je s vekými ažkosami a boasmi.
Najhlavnejšie pramene tejto nemilej nemoce sú: kapaka, nesprávne lieenie

kapaky, prílišné špricovanie, priechod plodov rozkladu zo ženskej pošvy

na mechúr, o môžeme pozorova pri horúke po pôrode, podráždenie blany

moovými kamemi, dlhé zadržovanie moa at. Nemocný má obyajne
veké nútenie na mo, v ktorom asto nachádza sa krv.

Lieenie:— 1 ) Pri ahkom zapálení priklada treba teplé, Priessnitzové

obklady na boliace miesto; leža pokojne v posteli; pokrm má by nedráž-

diaci (najlepšie je mlieko) a za pár dní všetky príznaky úplne sa ztratia.

Pi možno mnoho slabého aju, krém toho veer pripravíme teplý kúpel,

po kúpeli obalíme brucho do obalu a necháme nemocného pokojne leža cez

noc.

2) Pri ažkých zapáleniach vyplachujeme mechúr tri procentovým roz-

tokom borovej kyseliny alebo sublimátom (jedon gram sublimátu na 5000

grammov vody). A- takým vymývaním nielen istíme mechúr ale niíme
aj infekné zárodky. Jestli je nám možné, nechajme tú prácu vyplachovaniet

lekárovi.
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3) Jestli je mo alkalický, užívame nasledujúci liek:

Benzonate of Sodium 1 5 grains

Pure Gum Turpentine "15 grains

Norway Tar 1 5 grains

M. For 30 pills. Jednu pilulku každé dve hodiny. Tento recept skoro

vždy hodí sa pre mladých udí. Pre starších môžeme potrebova tento

liek:

Liq. Potassae 2 drachms

Musil. Acaciae 1 ounce

Tr. Hyosciami q. s. 4 ounces.

Dávka: jednu lyžiku každé štyri hodiny. (Dr Foster).

4) Proti vekému núteniu na mo a páliacemu bôu v moovode:
Acetate Potass. Yl ounce,

Liq. Ammon. Acet. 2 ounces,

Spirit. Aeth. Nit. 1 ounce,

Syrup Aurant. Cort. q. s. 4 ounces.

Jednu lyžiku tri razy denne. (Dr. Hopkins).

Nemocný má sa chráni kyslých nápojov a pokrmov. Ovocie, uhorky,

citróny, ocot, sú prísne zakázané, kým nemoc neprejde.

MOENIE KRVOU.
Moenie krvou môže povsta z rôznych príin ako po dlhej kapake

(tripper) po silných samoprzneniach, po užívaní ostrých liekov, ako španiel-

ske mušky at. po ktorých krv hne i z advin i z mechúra vychádza;

alej tá nemoc môže pochodi aj od neporiadkov mechúra, menovite

jestli sa nachádza v om kame, k omu družia sa i slabosti moových a

pohlavných ústrojov.

Lieenie:— 1) Kúpime si Ibišku (Marshmallow) za 15 alebo 20 centov,

zrobíme si z toho aj a popíjame z neho tri-štyri razy denne po jednej šialoke.

2) Caj z broskových listov, z krvavníka alebo z bielej trnky (May-

flower) sú tiež dobré prostriedky pri tej chorobe.

3) I aj zo semenca, na prach utleného, potom mandové mlieko a

mandový olej tiež blahodarne úinkujú pri lieení tejto slabosti. Z man-

dového oleja tužíva sa po 5— 10 kvapkách na cukru každých 30 minú
a treba priklada studené, mokré obklady na mechúr.

REZÁK.

Nemoc tá povstáva z rozliných príin, ale netrvá dlho. lovek, za-

chvátený rezákom, znáša veké boasti pri moení; apráve trápi ho veké
nútenie k moeniu, mo len po kvapkách teie. Tá nemoc najastejšie po-

chádza z toho, ke sa lovek dobre zahreje v práci a potom sa hne zlého

piva napije. Ale i každé podráždenie moového úda môže by príinou

tejže nemoce ako kame v mechúre, kapavka, požívanie ostrých, kyslých

nápojov alebo prudké obcovanie pohlavné v opilom stave.

Lieenie:— 1) Vemi dobre úinkuje semeno z konopy (Semenec).
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Varí sa jedna lyžika semencu v šialke vody za pol hodiny, potom sa

precedí a vypije naraz.

2) Obalenie úda studenou, mokrou handrou tiež pomáha.

ADVIENKY (KIDNEY).
Iné mená: Obliky — Pokrutky — Okrutky.

Ladvienky vypudzujú z tela neistoty a jedy a sú preto istiacimi ústro-

jami krve. udské telo (vyjmúc riev) má tri vyluujúce ústroje: púca,
kožu a advienky. Púca vyluujú plyn; koža tekutinu — vodu (pot) ; ad-
vienky, okrem vody, vyluujú aj pevnú moovinu. Plyn, voda a moovina
sú pravdivé výmetky: púca, koža a advienky sú tri spolupracujúce ústroje,

ktoré práve tak jedon s druhým spolupracujú, ako ku príkladu ke sa traja

chlapi chytia do tej samej roboty a pracujú každý rovnako. Náhle jeden

z tých troch orgánov je iastone, alebo celkom soslabený, svojej práce

neschopný, vtedy tie druhé dva orgány musia robi i za ten chorý orgán.

Ku príkladu v suchotinách, ked* veká as púc je zniená, koža a advien-
ky konajú celú prácu; ke je koža zlá, neistá, vtedy zase púca a advienky
konajú celú prácu; ke sú ale advienky choré, koža musí kona aj tú prácu,

ktorú advienky nekonajú, lebo nemôžu.

Príznaky, po ktorých môžeme poznáva choroby advín:

asté moenie; pocit unavenosti; lenivos; duševný nepokoj; zlé pred-

tuchy; bolenie hlavy a nepokojný spánok; klanie v krížoch, planý žalúdok
a nezáživnos; ažké páliace moenie; závrat hlavy; zvonenie a huanie v

ušiach; veký bô v krížoch hne nad koneníkom
;
jno nie je istý, niekedy

ervený ako krv a v om nachádzajú sa látky, ako piesok alebo ako tehlový

prášok; niekedy mrákoty pred oima; v ústach je horkastá, suchá chu, najmä

z rána a kyslos v žalúdku; množstvo moovej kyseliny v krvi, ktorú ad-
vienky nemôžu odstráni, následkom toho trpí i mechúr a iné ústroje;

konene dostavujú sa mdloby, nohy a lánky puchnú, srdce nepracuje riadne

a vôbec celá sústava trpí.

NÁHLE ZAPÁLENIE ADVÍN.
(Acute Inflamation oP the Kidneys)

Zapálenie advín môže by náhle i chronické. Náhle zapálenie je skoro

vždy následkom miestneho podráždenia jedovitými látkami, vystupuje na

rozliných miestach advín a zachvacuje astejšie len jednu, než obe advien-

ky.

Príznaky:—Silná horúka s triaškou; veké boasti v krížoch, ktoré sa

podobajú pichaniu ihlou alebo páleniu žeravým železom; nemocný má veké
nútenie na mo a nemôže moi; mo je tmavo-ervený niekedy krvastý a

málo ho odchodí. alšími príznakmi sú boasti hlavy, nechu k jedlu, ve-
ká žíze a vracanie.

Lieenie:— 1 ) Nemocný má leža v posteli. Na bedrá priklada stu-

dené obklady. Pokrm mäsovitý je škodlivý a len polievky, mlieko, cmar

a neskoršie chlieb s maslom, šalá a lemonáda majú sa požíva. Pri vekom
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bôli V krížovej kosti priklada horúce obklady a horicové (mustard) flaj-

stre na zachvátené miesta; obklady a flajstre majú sa priklada striedavé.

2) Spá trochu sanitry na uhe, potl na prach a užívaj asi štvr malej

lyžiky dva razy denne.

3) Kúp si v lekárni "Essence of Peppermint" (essencia z matky pepr-

nej) a užívaj po pol lyžiky s trocha vodou tri razy denne.

4) Vezmi Pieskovca (Gravel root) 3 uncie (6 lyžiek)

Ajbišu 3 uncie (6 lyžiek)

To sa má vari v jednom gallone vody tak dlho kým sa nesvári na jed-

nu kvartu. Potom prece, a dodaj do toho aju 3 kicie (štyri lyžky)

arabskej gumy (Gum Arabic) a pol uncie "Spirits o£ Nitre". Z toho užívaj

po šialke tri razy denne.

BRIGHTOVA NEMOC.
(Brighs Disease.

)

Je to tiež zapálenie advín a pochodí od náhleho zapálenia alebo

vyskytuje sa samostatne. Pri náhlom zapálení nemocný býva smutný, zro-

nený, nemôže jes a po užívaní nápoja cíti sa horšie; mnohý nemocný nemôže

dýcha, dostáva veké klopanie srdca a bô v prsiach, bô v chrbte a v

krížoch, napuchnutie tváre, brucha a rúk, v prsiach asto nachádza sa voda

a mnohí si myslia, že nemocný trpí na vodnatieku, kdežto vodnatieka v
tomto páde je len príznakom Brightovej nemoce.

Príznaky Brightovej nemoce chronickej sú: Veká ztrata síl, bados,
napnutie tepien (arterií) konene vodová opuchlina a moenie stáva sa

vemi asté. Ponevá v tejto nemoci nachádza sa mnoho bielkoviny v moci,

preto chemické vyšetrenie mou je vemi potrebné. K tomu cieu vezme

sa malá sklenená rúrka, ktorá na jednom konci má dno, alebo vezme sa

malá faštika a do nej dajú sa asi dve lyžiky mou a nad lampkou alebo

nad sviekou ho svárime. Po svárení necháme ho za chvíku stá. Jestli

sa nachádza v moci bielkovina, vtedy sa srazí ako bielok z vajca a môžeme
bielkovinu vide na dne skleniky. To je asi znakom, že nemocný trpí na

Brightovú nemoc. Avšak také bádanie moa je len pre laika (nezasväten-

ca) ; dobrý lubár (chemik) má iné spôsoby na bádanie moa a preto radím

každému, ktorý si myslí, že trpí na dáke nemoce advin, nech dá prezre

svoj mo dobrému lubárovi. Doktori zväša nerozumejú sa do bádania

moa, a najlepšie je obráti sa na takého, ktorý "rozumie sa do veci".

Lieenie:—Medzi domácimi liekami saj der (Cider) je vraj dobrým lie-

konn; popíja sa ho po sklenike tri razy denne.

2) Vezmi jednu lyžku broskvových lístkov a jednu lyžku pieskovca

(Gravel root). Z tých dvoch rastlín zrob si aj a užívaj vone tri-štyri razy

denne po šialoke. (Za dlhší as.)

3) Dr. Schmidt, berlínsky lekár, odporúa mlienu liebu. Opis mlie-

nej lieby nájdeš na inom mieste tejto knihy (Vi obsah "Mliene lieba").

4) Dr. Sawyer hovorí, že chmeový aj (Hops) po dve šialky denne

užívaný, vylieil mnohých trpiacich na túto nemoc.
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5) Dr. Suftin píše, že pojední z jeho pacientov jedávali retkev (asi

tri na de) a to ich celkom vylieilo z Brightovej nemoce.

ZOŽENIE MOOVÉHO ÚDA.

Táto nemoc vystupuje reajákom v konci alebo kom, ktorý niekedy

siaha až do mechúrového hrdla. Po kapakách zúženie je trvanlivejšie a

horšie. Prame moový je o raz tenší a spletený; mo pomaly kvapká;

z úda vychodí šliam a mechúr je neobyajne rozdráždený. alšími prí-

inami zúženia úda môžu by s moom vychádzajúci piesok, kame, zlatá

žila a zapálenie následkom samoprznenia. Najlepší spôsob lieenia je "roz-

širovanie úda" a dobrý lekár môže tu pomôc bez noža, bez boasti a bez

liekov.



XII. KNIHA.

Nemoce nervové
ho systému

a ioh lieenie.

OBRAZ 305.

"Prepracované modzgy a nervy práve tak. ako prepracovaný ko potrebujú

odpoinok. Telo udské je nadužívané horšie od koa."

"Telo má len jednu dávku životnosti ; jestli životnos denne

rozhadzujeme, dlho nevydrží."
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NERVOSITA — NERVOSNOST.

Niet pochybnosti, že nervosita doprevadila nielen jednotlivcov, ale

celé národy do nízkeho rozpadu morálneho i duševného, ako tiež do ažkých
utrpení tela, ducha a duše. Je to choroba XX. stoletia, ktorá zakradla sa

nielen do vyšších kruhov spoloenstva, ale postretávame sa s ou i v robot-

níckych kruhoch tak v mestách ako i v dedinách. Celý náš moderný (terajší)

život so svojim ruchom, so svojim honom a rykom, so svojou tuhou po zisku,

po rozuovaní a po rozkošiach, pohybuje sa na ceste nesprávnej.

Nervosita zakladá sa na hubení modzgu a miechy, zapríiuje všeo-

becné slabosti, predasné starnutie ako tiež v užšom smysle slova, všetko,

o menujeme chronickým trpením; alej duševné ustupovanie, vady a bez-

charakternos.

Jestli vezmeme do ohadu, že nervosita, o sa týka jej vývinu poažne
okolnosti, vystupuje raz s príznakmi nadmiernej dráždivosti, strachu, zá-

visti, nespokojnosti, — hne zase j ako násilná váše, nenávis, netrpezlivos,

prehnaná pobožnos, blbos, neobratnos, alebo s príbuznými jej príznakmi

horúky zimomriavky po celom tele, bezsennosti po nociach, ospalosti vo dne,

nedostatku chuti, slabosti, kov, neprítomnosti povedomia, mdloby a ne-

poetného množstva iných chorôb — ke všetko to vezmeme do ohadu,
vtedy musíme by presvedení, že nervosita je chorobou, v ktorej mestia

sa všetky tie obrazy biedy, nešastia, smiešnosti, nehody, ktoré skoro v

každej rodine jestvujú a ktoré tak asto, nemilosrdne muia loveka, nech

je on pán alebo sedliak, bohatý alebo chudobný.

Choroby nervového systému sú vemi mnohotvárne a opísanie ich po-

znávania a spôsoby ich lieenia, potrebovaly by o mnoho väšiu knihu, jako

je Domáci Lekár a Radca.

Mnohé choroby i ten najlepší lekár nemôže rozpozna lebo ako slavný

anatóm professor Hyrtl hovoril: "Anatómia (vnútorné) stavby modzgu (tak

samo i fisiologia) je a zostane nepochybne na vždy knihou siedmymi zám-
kami zatvorenou a i to ešte písanou v hyeroglyfách (obrazopise)."

Z toho vide, že nervové nemoce žiadajú lekára, on je vyškolený, zná

sa v sostavení a innosti udskej mašiny a ke sa mu podarí ustáli nemoc,

vtedy zaiste bude v stave ju i liei.

BASEDOVÁ NEMOC.

Basedová nemoc považuje sa za všeobecnú, vemi vážnu, najviac chro-

nickú nervovú nemoc. Poznávame ju po nasledujúcich troch príznakoch:

nápadné zrýchlenie pulsu. vyvalenie (vytreštenie) oí a zväšenie štítnej

žazy alebo tak zvané vole. Zrýchlenie pulsu vyskytuje sa na poiatku cho-

roby, po dajakom podráždení ústroja nervového. Nemocný sám cíti rýchle

bijúce srdce. Vole nie je tak istým príznakom basedovej nemoce ako puls;,

niekedy sa samo od seba tratí avšak rýchly puls a vyvalenie oí vzrastajú.

Vyvalenie oí týka sa obidvoch oí, následkom toho tvár dostáva podivný

výraz a štrbina oná je široko rozovrená.
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Okrem tých troch príznakov napádajú nemocného i iné nemoce ako:

trasenie rúk, dráždivo mysle, kovitý pla, všeobecná slabos svalov, ža-

lúdoné neporiadky, chudokrvnos at.
Príiny:—Príiny Basedovej choroby môžu pochádza od zdedenej ná-

chylnosti k nervovým chorobám, hystérie, chudokrvnosti, mrzutosti a od

náhleho otriasenia ústrojov nervových ako: aknutie, rados, hnev, strach,

poranenie, staros a iné.

Lieenie:—Najprv musí nemocný s celou odhodlanosou a silou vôle

si zaumieni, že sa chce vyliei. Rozulenos, hnev a iné náruživosti kopa-

jú predasný hrob nemocnému. Lieky tu len tak môžu pomáha, že s posil-

ujúcimi prostriedkami napomáhame zlepšenie všeobecného stavu, ako

chudokrvnos, nezáživnos at. Radí sa teda duševný a telesný pokoj,

posilujúce prostriedky, istota tela a istý vzduch. V noci v teplej vode

vykrútený obkladok na oi, elektrizovanie nervov sympatických po oboch

stranách krku a masáž. (Vi obsah "Masáž".)

BEZSENNOS.
Hlavnými príinami bezsennosti sú rozmanité telesné i duševné slabosti;

navyklos, to jest, jestli lovek za dlhší as ide pozde spa; zamestnanie,

ítanie v noci a veké rozúlenie; požiívanie alkoholických a dráždivých

nápojov ako káva, pálenka at. Bezsennos pochádzajúca z nervových

slabostí, to jest duševná bezsennos je najhoršia. Javí sa alebo tým, že ne-

mocný pri najmenšom šuchote vytrhne sa zo spánku a potom po celé hodiny

nemôže usnu, ponevá ke i usne strašiace sny mu spánok prekážajú. V
iných prípadoch lovek nemôže usnu lebo sa mu celkom nechce spa a ke
aj za pár hodín ležal v posteli, zanechá ju a chodí nepokojne po izbe.

Lieenie:—^Jestli je bezsennos zapríinená menšími chorobami, ako

na pr. bôom hlavy at. vyliei sa bezsennos s nimi. Sili sa ku spaniu

nápojami alebo dráždiacimi a uspávajúcimi prostriedkami je vemi škodlivé.

Hlavná vec je odstráni príinu. Mierne žitie prevádza. Umýva celé

telo, zvlášte pohlavné údy zimnou vodou pred spaním. Pi chladivé nápoje

ako lemonádu at. Zjies jedno alebo dve jablká veer a da pozor aby
stolica bola riadna.

Jestli bezsennos je z pôvodu návalu krve do hlavy a studených nôh,

takí udia majú si dobre telo a údy runíkom natiera, aby sa krv rozrušila

a akonáhle je obeh krve riadny, rýchle usnú.

udia trpiaci na bezsennos z pôvodu choroby brucha alebo zlatej žily,

nech prikladajú si na dolnú stranu brucha Neptúnov pás. Neptúnovým pásom
voláme takú obálku, že vezmeme runík, namoíme ho do zimnej vody a

pred spaním obvijeme si dolnú as tela a po vrchu dáme suchý runík.

Kto chce dobre spa, nech nelíha so zimnými nohami a plným žalúdkom.

Ale sú i výnimky. Pojední nemôžu spa len tak, ke dao jedia. Takým
sa jedenie nebráni. Najlepšie lieky sú práca, pohyb na vonom vzduchu a

voda.

Liek proti bezsennosti:

Ke musíte nieo proti bezsennosti užíva, užívajte tak zvaný "Veronal"
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prášok, ktorý môžete si kúpi v lekárach. Z toho prášku užite desa gránov

(ten grains) pred líhaním do postele a zapite pohárom vody. Je to jedon z

najlepších prostriedkov pre loveka, ktorý nemôže spa. Alebo:

2) Rozrežeme jednu šalátovú hlávku, listky, semeno, lodyhu i kore
na malé kúsky, nalejeme na to alkoholu a necháme stá za pár dní. Z toho

užívame po jednej lyžike pred spaním. Silnejší môžu užíva i po dve
lyžiky. Ponevá ten prostriedok mierni boasti a tíši nervy, zaslúži, aby

sme ho oprobovali a v potrebách užili. Mnohé byliny a rastliny majú vekú
hojivú silu a preto radíme, aby ste si preítali "Domáci Herbár" a tiež i

"Domácu Lekáru".

BABOT (ZAHÁKOVANIE).

Babot alebo zahákovanie, ako to niektorí menujú, je vadou rei.

Príinami babotania sú napodobenia, úzkostlivos, porucha innosti nervov
Hlasotvorných alebo príina môže by v samom modzgu. Osoby trpiace

na babotanie ažko dýchajú, vydychujú vzduch na poiatku rei alebo hne
ke prehovorili niekoko slov; zdá sa akoby lapali dych, alebo zadržia dych

kovite v prsiach na miesto aby ho zo seba vypustili. Každé rozúlenie,

staros, námaha a strach napomáha babotanie.

Lieenie:— 1 ) Ute diea pravidelne, vono, hlboko dýcha. Na lieky

proti tej nemoci nedajte ani centa, lebo takého lieku, ktorý by tú nemoc vy-

lieil, nieto. Suggestia a isté cviky šú jediným prostriedkom proti babotaniu.

O tom však v tejto knihe písa neidem, lebo moja kniha "Dušoveda" bude

o tom pojednáva.

BLÚZNENIE PIJAKOV.
(Delirium Tremens.)

Táto nemoc je následkom dlhšieho požívania liiehových: nápojov;

vlášte, ke sa alkoholické nápoje pijakovi odnímu trpí modzog i miecha.

Takí nemocní dostávajú veké trasenie celého tela, zmocuje sa ho ohromná
úzkos, pomätenos, oi, líca a nos sú ervené, puls je rýchly, chu k jedlu

sa ztratí a konene opanuje nešastníka akási bojazlivos, vidí pred oima
zvieratá, hadov, myši, žaby a zdá sa mu akoby ho dáky nepriate prenasle-

doval.

Lieenie:—Studené obklady na hlavu. Dáva mu každú hodinu jednu

alebo dve lyžice brandy a pomaly menši dávku. Kúpe nôh; po kúpeli pri-

loži horicovú náplas (mustard plaster) na šapy nôh a na krk. Stara

sa o dobrú ztravu a erstvé povetrie.

2) Silné dávky z tinktúry náprstníka (Tincture Digitalis) po 5—

8

kvapiek na cukre každé tri hodiny.

3) Odvar z pelyku (Wormwood) užívaný viac raz denne je tiež

dobrým prostriedkom, zvlášte jestli dodáme do odvaru trochu dubenky (Nut

Gali).

4) Dobre pôsobí na chorého turecký kúpe (asi polhodinový), po

om dáme mu nasledujúci liek: Vezmi
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Chloral hydráte 2 drachms

Tincture of Capsicum 1 Yl ounces

Potass. Bromide 1 ounce

Camphor Water 3 ounces

Lyžku každú pol hodiny až 4 lyžky užije.

KANIE.

Apráve kanie nie je nebezpené, ale je nepríjemné. Pri väšom
kaní probuje sa toto:

1 ) Pi studenú vodu, alebo prežiera malé kúsky adu.

2) Drž malé kúsky adu v ústach.

3) Zapchaj uši palcami a pij vodu pomocou druhého.

4) Vyva jazyk na koko možno a drž ho prstami tak vyvalený za

pár minút.

5) Štekli (kickaj) nos slamou, aby si pár raz kýchnul.

6) Drž vdýchnutie v sebe dokia nenaítaš do 50.

7) Ked'by to nepomáhalo, uži zázvoru (Jamaica Ginger) malú lyžiku

v jednej lyžke vody.

8) Dve kvapky káfrového špiritusu v lyžke horúcej vody zastaví nie-

kedy kanie.

NERVÓSNA DYSPEPSIA.

Obyajne vyvíja sa pomaly a stíha astejšie mužské než ženské pohlavie.

Osoby, ktorým posia každé jedlo výborne chutnalo a ktorých žalúdky

nachádzaly sa v tom najlepšom poriadku, poínajú sa sažova na najrôz-

nejšie pocity, ako pocit preplnenia a pri najmenšom jedení cítia v žalúdku

nepokojný pohyb — sem a tam; po jedení majú nevonos a neskoršie

náchylnos k vracaniu, škrkanie, boasti hlavy, klopanie srdca a úzkos, ke
žalúdka, závra at. Nápadným je to, že raz cítia sa nemocní celkom dobre,

ako keby im ni nebolo, môžu jes, môžu pi, sú veselej nálady omu sa

vemi tešia; avšak nezadlho nemoc sa opakuje a trápi ich ešte horšie než

pred tým. Takí nemocní obyajne maujú si v duchu rozmanité vymyslené

choroby, a je to ohromná práca presvedi nemocného o jeho namyslenosti.

Lieenie:

—

I) Majme na pamäti, že v týchto chorobách ide o nervovú

slabos a nie o žalúdok, a tá slabos je len náhodou v žalúdku. Preto lieenie

má ma základ na silení celého organismu. Môžeme liei i symptomaticky,

to jest poda príznakov nemoce, teda žalúdok, bô hlavy, ztratu chuti k je-

deniu at., ale hlavná vec je pri lieení, aby sme sa starali sosili celú sústavu.

Ponevá nervové choroby žalúdka sú zriedka samostatné a zväša sú len

príznakmi všeobecnej slabosti nervovej následkom iných chorôb menovite

nepravidelnosti polohy ženských ústrojov brušných, zapálenia advín atd'.,

preto máme sa podrobi špeciálnemu lekárskemu vyšetreniu už aj preto,

lebo len dobrý lekár môže vyzkúma s uritosou, i nemocný netrpí ku

príkladu na raka, alebo na vredy v žalúdku, ktoré nemoce majú na poiatku

také isté príznaky, jako nervosná dyspepsia.
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2) Jestli je možno, nemocný má zanecha prácu, nech ide von do

božskej prírody a da možnosti nech sa Hei elektrikou, masážom, at.
3) Dr. Greer predpisuje nasledujúci liek:

Fl. Extr. of Hops 1 ounce

Fl. Extr. of Scullcap 1 ounce

Syr. of Ginger 6 ounces

Dávka: Lyžiku každé dve hodiny. Alebo:

4) Salicin 2 grains

Phosphate of Hydrastia 1 grain

Capsulae. Dávka: Jednu kapsuku pred každým jedením. (Tie

lieky majú sa da pripravi v lekárni.)

CHRADNUTIE — SLABNUTIE.

Sú udia, ktorí majú dostatonú chu k jedlu a pitiu, avšak schnú, slábnu

a sily ich opúšajú. Príiny takéhoto stavu môž^ by vemi rozmanité:

Veká ztrata krvi, rôzne náruživosti, ako láska, strach, hnev, závis, alej
zlé zvyky ako samoprznenie a rôzne známe i neznáme nemoce. Jestli slab-

nutie pochádza následkom dajakej nemoce, najprv musí sa tá nemoc liei,

jestli je ona lieitelná a náhle sa stav nemocného napraví, navráti sa i sila.

Proti náruživostiam najlepším liekom je zdravý rozum a silná vôa; máme
náruživosti opanova a nestáva sa ich otrokmi. Jestli slabos pochodí od

samoprznenia, máme ten zlý zvyk zanecha a sústava telesná sa sosilní,

jedným slovom, nech slabos pochádza z jakejkovek príiny, najprv oddial-

me príinu. Dobrý erstvý vzduch, dobrá voda, slnené lúe, prechádzky,

isté mysle a pokoj duše to sú najlepšími prostriedkami proti slabosti.

2) Pšeniné alebo žitné otruby, % hodiny vo vriacej vode varené a

vytlaené, potom s medom smiešané a znova štvr hodiny varené, dvakrát

denne po pinte užívané, sú znamenitý a živný nápoj. (Kneipp.)

3) ierna múka kostná (kosti na uhe spálené a utlené) raz alebo

dva razy na konec noža denne s pokrmom alebo vo vode užívaná slúži ku

posilneniu celého systému. (Kneipp.)

4) Ke nemáme po ruke kostnej múky, môžeme uži z kriedového

prášku (krieda na prach utlená) na konci noža v pokrmoch alebo vo vode.

Môže sa dáva i deom. (Kneipp.)

ISCHIAS (SCIATICA)
(Strela v kýoch.

)

Ischias je onemocnenie nervu kýového, ktorý sa tiahne od kýov po

zadnej strane stehna, za kolenom k nohe. Príinou tej nemoci je prechlad-

nutie^ jestli ku príkladu ležíme za dlhší as na zimnej, mokrej zemi; alej
vnútorný a zovnútorný tlak, ako tehotnos, zácpa, vredy at. Chytavé
choroby ako chrípka, týfus, suchoty, ba aj iné nemoce ako cukrovka, môžu
tiež by príinami strely.

Príznaky>—Boasti a ke vystupujú v jednom mieste okolo kríža alebo

niekedy, ba zväša, ahajú sa od kýle dolu do nohy. Bô trvá niekedy za
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pár minút a niekedy stane sa trvalejším, trápiac loveka neprestajne i za pár

dní. Práve, ke sa nám vidí, že boas pomaly ustáva, pri najmenšom po-

hybe nohy zase sa vráti a zväšuje. Z poiatku nemocný narieka na nepatr-

né boasti v kýli, najmä pri stavaní a chodení a poína aj kulha. Priebeh

v ažších prípadoch strely je vemi zdhavý a vyžaduje mnoho trpezlivosti

od nemocného.

Lieenie:—! ) Hlavnou podmienkou lieenia nemoce je pokoj. Položi

sa do postele a priklada obklady namáané do káfrového špiritusu na ký-
le. Do káfrového špiritusu môžeme prida i Mentol a síce tak:

Vezmi Káfru 2 lyžky jedáce

Mentholu 1 lyžiku od kávy

Špiritusu (Alcohol) 1 pint.

Náhle sa látky rozpustily, namáaj runík do toho roztoku a prikladaj

na boliace miesta.

2) Pri horúkach prikladajú sa studené obklady.

3) Párové kúpele a elektrika tiež má dobré následky.

4) Extr. Belladonna 3 drachms

Petrolatum 3 drachms

Parfume (thyme) q. s.

M. Natieraj boliace miesto viac razy denne.

5) Croton Oil I drop

Pulv. Lycopodium to make two capsules.

Dávka: Jednu kapsuku o ôsmej hodine predpoludním a jednu kap-

suku o druhej hodine popoludní.

6) Pre silnejšie osoby možno kapsuky silnejšie urobi a síce tak:

Croton Oil 3 drops

Pulv. Lycopodium to make two capsules,

berú sa tak ako íslo 5.

7) Jestli nemocný trpí i na rheumatismus, o sa asto stáva, nech bere

na druhý de po vyššie spomenutých kapsukách nasledujúci liek:

Balsam Copaibae 4 drs.

Tr. Lavender Comp. 4 drs. !

Tr. Hyosciami 3 drs.

Bicarb. Potass. I dr.

Muil. Acaciae 1 oz.

Aquae 6 oz.

Dávka: Kávovú lyžiku každé štyri hodiny.

KE,
Náhle stiahnutie sa jedného alebo viac svalov menujeme kom. Kr

môže napadnú každý taký úd alebo ústroj, kde sa svaly nachádzajú. Sú

ke, ktoré sahujú svaly trvanlivé za celé hodiny; iné ke vyskytujú sa v

najrozmanitejších stupoch od najmenšieho trasenia svalov (ako ku príkla-

du pri opilstve), až do ažkých záchvatov padúcnice. Ako ochromenie, tak
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aj ke sú príznakmi podráždenia modzgu a vyžadujú dôležité vyšetrenie,

aby — ke to vôbec možno — príina bola vyzkúmaná a po možnosti od-

dialená. Na nasledujúcich stranách pohovoríme o takých koch, ktoré

napádajú jednotlivé údy; kde mnoho svalov alebo celé telo je zachvátené,

ako pri padúcnici, atd'., o tých pohovoríme v osobných lánkoch.

KR KÝCHACÍ.

Jednoduché, kovité kýchanie prestane samo. Ke kýchanie nepre-

stáva, musíme kr zastavi, lebo zo stáleho kýchania môže nasta pretrhnu-

tie. Najlepším liekom domácim je vracanie; vstríme prsty do hrdla a po-

dráždime nimi pažerák ku vracaniu. Alebo vezmeme liek na vracanie. (Vi
obsah: "Prostriedky na vracanie".)

2) Pri vekom neprestajnom kýchaní dobre je smrka do nosa na prach

potlený káfor.

KR LÝTKA.

Boastný kr lýtka vyskytuje sa sahovaním lýtkového svalstva, ktoré

niekedy stvrdne ako drevo. Tu napomáha masáž (natieranie) hnetenie a

v ažších pádoch galvano-elektrický prúd.

2) Vyparovanie lýtka horúcim, mokrým obkladom a po vyparení na-

tieraj lýtko káfrovým špiritusom.

3) Na noc prilož studený, mokrý obkladok, obviaž obväzkom a po

vrchu daj ešte jednu suchú handru.

4) Prilep na chrbát a na šapy nôh (na podošvy) náplas (Belladonna

Plaster) alebo náplas (Capsicum) z erveného piepru. K dostaniu v le-

kárach.

5) udia, ktorí asto trpia na kr lýtka, nech si kúpia v lekárni kore
mechyky (Cranberry Bush Bark), alebo z ierneho hlohu (Viburnum Pru-

nifolium) a nech si z toho varia aj. Má sa popíja po pol šialke tri reizy

denne najmenej za jedon týžde.

MDLOBY.

Mnohí pokladajú, že mdloby sú ni iného, než ke tepien modzgo-

vých. Pri mdlobách dostavuje sa úplné bezvedomie tak, že lovek na

kratký as o sebe nezná (ztratí vedomie i cit) a taký stav menujeme mdlo-

bami. Nemocný najprv cíti slabos, trasie sa, vzdychá, pred oima sa mu
tmí, dostáva závrat, elo je studeným potom pokryté, smysly pomaly miznú

a konene neborák náhle spadne bez vlády na zem a nepohnute leží. Mdlo-

by u niektorých sú len krátke a u iných zase môžu dlho trva. Krátke midlo-

by sa asto ztratia akonáhle je nemocný na erstvé povetrie vynesený.

Zväša popudlivé, hysterické osoby (ženy, deti a krvnatí udia) sú

mdlobám náchylní.

Lieenie:^—Poloha nemocného má by vodorovná; ke necháme cho-

rého sede alebo ke mu podložíme záhlavok pod hlavu, následkom toho

môže zomre. Kde ide o nával krvi, hlava má by vyššie, než prsia. Satý,

reme, opasky, korzety (šurovaky) majú sa odhodi alebo rýchle rozre-
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za; tvár a prsia zimnou vodou oblieva; sluchy ostrým octom natiera a

ocot mu pod nosom drža, aby ho páchal; brucho pomaly tíska, aby vzduch

z púc vyšiel a hne zase povoli, aby sa púca mohly rozšíri a aby nemoc-

ný musel dýcha. Akonáhle príde ku sebe, položme ho na postel a dajme
mu pi lemonádu. Ke mdloby pochádzajú od slabosti, môžeme mu da
trochu dobrého vína; ke od žalúdka, usilujme sa, aby mohol vraca; ke
zamdlenie trafí loveka náslekcm horúosti, dymu, smradu at., vynesieme

ho rýchle na svieže povetrie, polievame ho vodou a usilujeme sa, aby mo-
hol dýcha. Pri každom omdlení dobre úinkujú Hoffmanské, káfrové,

Karmelitské alebo Melisové kvapky, z ktorých dávame po 5 alebo 1 kva-

piek na cukre. Umývanie slúch octom je tiež prospešné.

NÁVAL KRVE DO MODZGU.
Prekrvenie modzgu.

Prekrvenie modzgu delíme na akútne (náhle) a na chronické (trvan-

livé). Príiny tejto nemoci môžu by rozmanité: Veké duševné pohnutie,

ako zlos, veká innos srdená, prílišná námaha duševná, nemoce s horú-
kou spojené a nemoce srdené, vredy na krku, veký kaše at. Pred zá-

chvatmi skoro vždy nemocný cíti všeobecnú nevonos a úzkos a akýsi

strach, všetko ho mrzí, nemôže spa, trasie sa a nemôže mysle; naraz stane

sa mu všetko príliš tesným a potom príde záchvat, ako veký závrat, hua-
nie v ušiach, tvár zerveneje, nastúpi veké bitie v tepnách krkových a stup-

ujúci sa tlak v sústave žíl tak, že stena niekedy popustí a následkom toho

môže nastúpi mrtvica, ktorá ovšem je chorobou o mnoho vážnejšou.

Lieenie— 1 ) Položi nemocného do postele tak, -aby hlava bola vyššie

než prsia. Hlavu a krk obali studenými, vlhkými obkladmi a na nohy pri-

klada horúce obklady. Dáva mu preháacie prostriedky alebo teplý kli-

stýr. Pokoj — nehovori ani slovíka. Hlboké dýchanie nosom pri zatvo-

rených ústach.

2) Vo dne mnoho pohybu na erstvom povetrí; veer pred líhaním

horúci kúpe, do ktorého dáme hrs horicového prášku (Mustard powder).

3) Jestli nemocný môže ústa otvori, dáme mu zo složitého špiritusu

lavenduly (Comp. Spirits of Lavender) pár kvapiek vo vode a na okolie

srdca priložíme horicový flajster (Mustard plaster).

NERVOVÉ BOASTI TVÁRE.
Neuralgia.

Neuralgia je nervová nemoc a trápi loveka v tvári, pod oima, okolo

kútikov oných, dolu nä. nose i v nose, v ústach at. Bô je bleskurýchly,

vrtavý, trhavý, bodavý a trvá za chvíku a niekedy zase i za niekoko hodín.

Príinami tejto choroby môžu by: prechladnutie, zväša pri ostrom vetre,

pri otvorenom obloku v-železninom voze at. menovite zastihuje také oso-

by, ktoré sú ku chorobám nervovým náchylné a ktorých telo je slabo vyvi-

nuté. Mnohé boasti tváre,^ sluchu a zubov, vznikajú následkom vyžraných

zubov.

Lieenie:-—Najprv starajme sa utíši bô nemocného, ktorý asto be-
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dáka a nepokojne behá s miesta na miesto, — horúcimi obkladmi, lebo teplo

pri všetkých boastných záchvatoch je najistejším prostriedkom prírodným.

Studené umývanie tela celého ; pravda že vezme to mnoho asu také každo-

denné umývanie, ale následky toho jednoduchého prostriedku sú podivu-

hodné.

2) Elektrický prúd (galvanický) koná dobré služby.

3) Vezmi ružovej vody (alebo dážovky) jeden pint a vínneho octu

dve malé lyžiky, a to smiešaj a umývaj handrikou do tej tekutiny namoe-
nou celú boliacu stranu hlavy.

4) Pomáhajú i studené obkladky, zvlášte, jestli cítime horúku. V
tomto páde složíme runík štvornásobne, namoíme do studenej vody, vy-

krútime a priložíme na boliace miesto; na vrch toho dáme suchú handru a

obvijeme obväzkom, aby obväzok na hlave zostal. Akonáhle oschne, pri-

ložíme nový, studený obkladok.

5) Vnútorne užívaj aj z am. kozlíka (Cypripedium Puboscens) a z

hrkavej buriny (Cimicifuga racemosa).

NERVOVÁ SLABOS (NEURASTHENIA).

Nervová slabos alebo neurasthenia je chorobný stav nervového orga-

nismu a vterajšom veku, v tomto stále ažkom boji o život a pri stále rast-

núcom pôžitkárstve tak zvaných lepších kruhov je vemi vyvinutá — tak

reeno "modrá" nemoc. Práve pri tejto nemoci, mimo telesnej a duševnej

únavy, badáme príznaky duševného porušenia.

Príznaky:—Telesná sústava je zniená a akási únava opanuje nemoc-
ného; lovek má klamné myšlienky a je zadumaný; modzog trpí, pamä
slabne, nemocný ažko chápe, ažko myslí, chce by o samote, trpí na vše-

obecnú slabos, namýša si všeliaké nemoce a chodí od lekára do lekára,

probuje na svete všetko, apráve žiadny lekár nedá mu za pravdu a ne-

zriedka stáva sa samovrahom zo strachu pred chorobou na jakú nikdy ne-

trpel; cíti akoby mravce chodily po jeho tele; cíti zimu na povrchu kože,

na hlave, bojí sa všetkého, namýša si, že je ktosi v jeho izbe skrytý, že sa

ukrýva pod posteou a preto podíva sa do každého kúta. Takých nešastní-

kov napáda potom hrozn*é bitie srdca, ažká, zronená myse ich opanuje a

nepokoj, zlá vôa a hnev ich trápi. Tvár badá, oi vpadnuté a ierne pod-

kovy robia sa pod nimi. Neurastbenik- dostáva vekú chu k jedeniu, nie-

kedy hltá bársaké jedlo ako vlk a po ase chu k jedlu sa ztratí, následkom

oho telo oividomky slabne, schne a nešastný vyzerá ako kostra. Neskor-

šie dostaví sa bô krížov, všetko sa mu protiví, zle sa mu sníva, v spaní

krií a na ulici sám k sebe hovorí. V lete nemôže snies teplotu a v zime mu
je stále zima; sluch a zrak slabnú at. Pravda, že nie každý lovek trpí

na všetko, o je tu opísané, ale zväša tie sú príznaky neurasthenikov a dala

by sa napísa celá kniha o nich.

Lieenie:— 1 ) Jednoduchá, zážirná ztrava; hlboké, silné dýchanie na

erstvom povetrí a prechádzky; vonkajšie zamestnanie jako v záhrade, na

farme, v lesoch at ; umývanie celého tela ráno a parné kúpele asi dva razy
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na týžde a po tých masírovanie (natieranie) chrbta a nôh. Denný telo-

cvik, gymnastika a elektrické lieenie sú odporúané.

2) Dbaj o to, aby sa revá každý de vyprázdnily.

3) Kúp si dva granové pilulky z Asafoetida a užívaj tri razy denne jed-

nu pilulku. V lekárni známe sú pod menom "Two grains Asafoetida pills".

Alebo

:

4) Kakaová tinktúra (Tincture of Cocoa) tiež pomáha v tejto nemoci.

Má sa užíva po jednej lyžike v dvoch lyžkách osladenej vody tri razy

denne. Alebo:

5) Kúp si v lekárni "Iron, Arsenic and Strychnia tablets" a z tých uží-

vaj jednu tabletku tri razy denne. Dobre pomáhajú proti slabosti nervové-

ho systému.

6) Iron and Quinine Citrate

Strychninie Nitrate

Fl. Extr, Cola

Sodium Glycerophos.

Orange Syrup q. s.

Dávka: lyžiku po každom jedení.

7) Potassium Bróm.

Tr., Iron Chloride

Glycerín

Water q. s.

28 grains

1 and y^ grains

3 drachms

3 drachms

6 ounces

4 drachms

3 drachms

2 drachms

6 ounces

Dávka: Jednu lyžiku v pol poháre vody a opakova až bô prejde.

OCHROMENIE — PORAZENIE.
(Paralysis).

Ochromenie toko znaí, ako zrušenie (paralysovanie) iastonej, ale-

bo úplnej innosti niektorého úda alebo ústroje telesného, to jest taký stav

neinnosti úda alebo ústroja, ked* tenže nemôže náhle svoju prácu vykoná-

va. Následkom každého prerušenia je to, že rozkaz, aby sval sa stiahnul,

bu vôbec mu je nie sdelený, bu len nedostatone, takže nastane úplné

alebo iastoné ochromenie pohybu svalov podliehajúcich našej vôli, to jest

úplná ztrata pohybu (Paralysis) alebo obmedzená ztrata pohybu (Paresis).

Ochromenie napadá samú modzgovú kôru (ku príkladu pri ažkom
poranení hlavy, ke na hlavu tehla spadne) alebo napadá miechu (ako ku

príkladu, ke loveka voz prejde at.) Preto rozoznávame poda sídla

modzgové, miechové i perypherné (obvodové) ochromenia alebo ochro-

menia vychádzajúce z nervov.

(Poznámka: udia menujú chromými obyajne kuhavých udí, a-
práve kuhavos niekedy z inej príiny povstala a nie z ochromenia.)

OCHROMENIE MIECHY.

Nemocný na ochromenie miechy musí leža v posteli, má apetýt dobrý,

ale musí by kmený lebo sám jes nemôže. Nemoc tá trvá niekedy i za

20 rokov. Obyajne pohyb nôh a rúk vypovedajú službu tak, že chorý
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nemôže ani rukami ani nohami hýba. I deti trpia na tú nemoc, ale zväša
za mladý umierajú.

OCHROMENIE MODZGU.

Ponevá v tej nemoci sám modzog trpí ,môže nasta náhla smr
alebo ako to udia hovoria, môže nemocnému "srdce puknú". Objavuje

sa asi po 30-om roku života a zachvacuje modzgové cesty, zrakové i jazy-

kové nervy.

Príznaky:—Jazyk je porazený a nemôže sa pohybova; neskoršie i po-

lýkanie stáva sa nemožným, nemocný nemôže hovori, a konene nastúpi

ochromenie hlasových sväzkov at.
Lieenie:^— 1 ) Obklady oživujúce na brucho a obvíjanie nôh. Masáž

tela i krku. Úplný pokoj a stara sa o stolicu, aby sa revá vyprázdnily.

OCHROMENIE NERVOV TVÁRE.

Najzretelnejším príznakom tejto nemoce je zohavenie tváre; celá za-

stihnutá polovica tváre visí dolu; oko je otvorené a niekedy nemôže sa vô-

bec zavre; kútik úst leží nižšie než na zdravej strane, jedným slovom tvár

sa skryvi a vytiskne sa na jednu stranu. Príinami môžu by prechladnutie

svalov tváre, alej mechanické podráždenie svalov, ako rany, vredy, po-

ranenie kosti, ušné nemoce a iné.

OCHROMENIE NERVU VRETÉNNÉHO.

Je to dôležitá nemoc a z,asluhuje, aby sme o nej v krátkosti písali.

Nerv vretenný je vystavený všetkým možným, mechanickým škodlivostiam

a je dokázano, že súvisí so zamestnaním, pri ktorom užíva sa olovo alebo

nejaké jedy a následkom toho ruka visí úplne bez pohybu dolu, v lokte zo-

hnutá.

Lieenie:—Najprv zmeni zamestnanie. Prvý týžde vlhké obklady a

drža ruku na pokoji. Mierny, galvano-elektrický prúd, solné kúpele celé-

ho ramena, opatrná masáž a neskoršie telocvik rýchlia hojenie.

POLOVINÉ OCHROMENIE TELA.

V tej nemoci niektoré svaly celej polovice tela, od hlavy až do nôh,

na pravej alebo na avej strane, sú zachvátené a ztratia innos pohybu;

pri všetkom pojedné svaly tej samej, paralysovanej strany sú ešte inné

a rôzne údy tela stoia, skrútia sa. Apráve nemoc je ažká, nemocný
môže doži vysokého veku.

PADÚCNICA (EPILEPSY).
Padúca alebo zlá nemoc.

Padúcnica je samostatná nemoc a vyskytuje sa už v detinskom veku.

Veký vliv má na vývoj padúcnice dedinos, to jest pôvod z rodiov,

náchylných k neurastenii alebo hystérii; d'alej alkoholismus a duševné ne-

moce rodiov. Záchvat padúcnej nemoce ohlasuje sa nemocnému pred-
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zvestnými príznakmi akoby mu povedané bolo, aby sa pripravil na záchvat,

to jest aby sa položil za, vasu na 2!em. Pri tých príznakoch predzvestných

jedná sa o mierne záchvaty údov, o pocit v prstoch, o poruchy zreJcové

(iskrenie oí), o poruchy sluchové (šum a huanie v ušiach), alebo o po-

ruchy chuti. Na to nastáva náhle záchvat a nemocný klesá s výkrikom k

zemi (jestlí sa už napred nepoložil na zem) nestarajúc sa o to, jak a kde

spadne, i to na schodoch, i na koaji lelezninej, kde ho vlak v najbližšom

okamihu prejs môže. Trpiaci lovek trhá a šklbe rukama a nohama alebo

celým telom, apráve on o tom ni nezná. Tvár vyzerá bado, v ústach má.

peny, krúti oima, škrípe zubami, ruky v pästi má silne zatvorené, dych

je rýchly, chrápe, vzdychá a niekedy vykrikuje. Po nápadu vedomie
zhasne a prichádza na úbožiaka tuhý spánok. Ovšem nemoc nie je vždy
jednaká. Niektorí majú slabšie nápady a niektorí vemi ostré.

Lieenie:—Poriadny, záživný pokrm; zdržova sa všetkého namáhania

a rozúlenia, zvlášte hnevu. Lieky v tejto chorobe vemi málo pomáhajú.

PORAZENIE — MRTVICA.
(Paralysis)

Stáva sa, že dakedy daktorá modzgová tepna z dajakej príiny pukne,

krv sa rozleje medzi modzgové blany, alebo i do samej látky modzgovej;
ten stav menuje sa mrtvica alebo ako to udia hovoria "šak ho trafil, po-

razilo ho, mrtvica ho ranila". Ponevá mrtvica napáda astejšie mužských

než ženské, zvlášte okolo 50-ho roku, môžeme tvrdi, že tu ide o nemoc
modzgovú a že cievoky modzgové behom doby ztratily pružnos a pevnos
následkom namáhania a napínania sa ku príkladu v obchode, pri namáhavej

duševnej práci, pijatike at. Malí tlstí udia so silným, krátkym krkom
sú viac ohrožení tou nemocou, než chudí udia; zvlášte z vekého návalu

krve do modzgu, ako zo zlosti, z náhlej radosti alebo z vekého strachu —
môže loveka mrtvica rani.

Príznaky:—Pred porážkou mrtvice lovek obyajne má bô hlavy,

mihanie pred oima, závrat hlavy a huanie v ušiach. Niekedy zastihne

celkom zdravého loveka, ktorý náhle omdlie a nezná o sebe. Smr môže

by okamžitá a niekedy dostaví sa až o pár hodín alebo aj o pár dní.

Mnohoráz porazená býva len jedna polovica tela; v týchto prípadoch stáva

sa, že lovek ozdravie.

Lieenie:—Hne po poranení mrtvicou treba chorého položi do

postele tak, aby hlava i horná as tela ležaly trochu vyššie; šaty mu vyzliec;

na hlavu priklada studené obklady, zárove posla po lekára. Nemocného
necha v pokoji a nepusti susedov alebo zvedavých udí k chorému. Jestli

nemocný neprichodí k sebe, dáva mu ostrý ocot alebo chren pod nos, trie

mu ruky i nohy flanelom a stara sa o zahrievanie kože. Da možnosti vlo-

ži mu nohy do teplej vody (tak teplej jako len môže znies) a na hlavu

studený obkladok, ktorý sa má zameni náhle je teplý. Možno natiera

nohy erveným pieprom alebo horicou. Nedáva mu ni ani jies ani pi
okrem klistýra a ten len vtedy, ke iné nepomáha, aby ku sebe prišiel.

Klistýr môže by pripravený takto: Do pinty (pajnt) teplej vody zamiešame
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soli, horici (mustard) šmalcu alebo oleju z každého po jednej lyžike a

zastriekame do zadku. Taký klistýr ahá krv z hlavy a napomáha stolicu.

Má sa opakova viac ráz, da potreby. , Náhle prichodí porazený k sebe,

da mu liek na prehanie.

. 2) Prikladaj v solnej vode namáanú handriku na hlavu a na sluchy;

náhle k sebe príde, daj mu pi slanej vody.

3) Obviaž obe nohy povrázkom a prstom pritiskni miesto hne pod
dolnou eusou. Neskoršie obväzok má sa popusti, aby obeh krve nebol

hatený.

4) Jestli nemocného zima trasie, dávajú mu po 5 gránov chininu

(Quinine five grains) v dobrej pálenke a opakuj to každej pol hodiny do-

kia triaška neprestane.

5) Vnútorne má sa dáva nasledujúci liek (k dostaniu v lekárach):

Compound Syrup of Stillingia 8 ouiices

lodide of Potash 20 grains

Dávka: Jednu malú lyžiku ráno na lacno.

6) Aby sme zabránili nové porazenie starajme sa po možnosti o pra-

videlné trovenie. Diéta má sa prísne zadrža. Nápoje alkoholické tak

samo i silný aj a káva majú sa zanecha. Zdrža sa od telesných i duševných

námah. Len takým spôsobom môžeme sa zachráni od alšieho nápadu.

RÔZNE OCHROMENIA.

Ochromenie môže zachváti oko a zapríini škúlenie.

Ochromenie môže zachváti vka oné a nemocný nemôže oi otvori.

Ochromenie môže zachváti gágor, takže nemocný nemôže polyka.

Ochromenie môže napadnú mechúr a nemocný nemôže potom mo
zadrža at.

TANEC SV. VÍTA.

Tá nemoc vyskytuje sa asto u detí a záleží v tom, že nemocný koná

rôzne nepravidelné, smiešne pohybovanie, ku príkladu sahuje tvár, šklbe

rukami, baví sa prstami, neskoršie pri pokroilom stupni krií, reve, smeje

sa skáe, stáva sa pomäteným at., to tak trvá asi 7—8 týždov; potom
záchvaty pomaly sa zmenšujú a konene celkom prestanú. Stáva sa, ale

zriedka, že lovek cez celý svoj život trpí na tú nemoc apráve iná je celkom

zdravý.

Lieenie:— 1) Methodické cvienie a lieebná gymnastika (Vi obsah).

2) Doktor Benedikt vyslovil sa, že mal 20 pacientov trpiacich na tú ne-

moc a všetkých vylieil galvanickým prúdom (elektrikou).

3) Dr. Wood odporúa aj z epíka (Scutellaria Lateriflora). Na
jednu unciu naleje sa kvarta vody a z toho aju pije sa po šialoke tri razy

denne. Možno s trochu cukrom osladi.

4) Dobré služby koná i terpentýnový špiritus. Dávka: 5 kvapiek na

cukre ráno i veer.
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ZTRPNUTIE.

Ztrpnutie pochádza následkom tlaku toho úda, v ktorom ztrpnutie

cítime, i to pri sedení i pri ležaní. Následkom toho tlaku úd niekedy

tak zdreveneje, že ho ani necítime. Ztrpnutie obyajne prejde samo; jestli

ho však chceme zkráti, máme zachvátený úd natiera, massírova a ztrp-

nutie prejde. Tehotné ženy asto mávajú ztrpnutie v nohách, lebo hlava

plodu tlaí na nerv .ktorý ide z brucha k nohe. Taká žena má sa obráti

na tú stranu, na ktorej ztrpnutie necíti, takým spôsobom obráti sa i plod v

matke a ztrpnutie prestane.

Jednoduché natieranie alkoholom, káfrovým špiritusom alebo bársa-

kým linimentom poslúži proti ztrpnutiu.

AKO ICH TÍŠI?
Veké boasti bárs kde dajú sa tíši takto: namoíme flanelovú han-

dru do vriacej vode, vykrútime, složíme jú na štvoro a priložíme tak

horúcu ako len môžeme vydrža na boliace miesto. Na povrch toho ob-

kladu dáme druhý, ale suchý, flanelový obväzok a potom to všetko obalím'?

tak vaným olejovým hodvábom (oiled silk) aby výpary i teplota na tele

jak najdlhšie udržané boly. Pohotové máme ma viac takých kusov flanelu

a ako náhle jeden chladne, hne ho máme zameni druhým, aby obklad

vždy bol teplý. Tento jednoduchý prostriedok pomohol mnohým, kde

žiadna lekárska veda nepomohla.

BÔ HLAVY.
Nieto sná loveka na svete, ktorý by neznal z vlastnej zkúsenosti

ten nepríjemný poci, — bô hlavy, a predsa bô hlavy nie je nemocou

len príznakom dákych neporiadkov, ktoré sa nachádzajú v sústave. Obchod-

ník, robotník, bankár, kaz, žena, dievka, deti — všetci sú niekedy napad-

nutí tým nepríjemným hosom.

Príiny:—Príiny bolenia hlavy môžu by rozliné: presálenie, pre-

chladnutie, neistota krve, preplnenie a zapeenie žalúdka, riev (kišiek),

presilenie nervov, smútok, nemierne požívanie nápojov, tajné nemoce, dušev-

né trápenie, nepokoj, tajnosti, ktoré v sebe kryjeme, at. Najastejšie

bolenie hlavy je následkom žalúdoných nemocí, zlej záživnosti, zácpy,

dyspepsii at. Z toho nasleduje, že ke príznaky bolenia hlavy sú také

rozliné, vtedy i lieky a lieenie tej nemoce musia by rozmanité. Preto

mýlia sa tí, ktorí myslia, že jedno bolenie hlavy je také ako druhé, a že

jedna medicína, alebo pilulka, ktorá vylieila jedného, že vraj vyliei i

druhého. To je veký omyl. Bolenie hlavy môže pochádza z rozmani-

tých príin a preto najprv treba vede a ustáli príinu tej nemoce a potom

sa chyti do lieenia. Liek taký zahluší nervy ale príinu nemoce neod-

stráni.

Boasti hlavy môžu by vrtavé, tupé, bodavé, pichavé, ostré; alej

môžu by náramné, že nemocný stone, vrtí sa nemá pokoja a ide mu do

zúfalstva.

Boasti hlavy napádajú len jedno miesto, ako elo, sluchy, oi, tak
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tiež napádajú aj celú hlavu i kosti. Z toho môžeme sa poui, že mnoho
záleží na správnom rozpoznaní, kde je kore toho zla.

Aby ctený itate mohol rozpozna rozliné bolenie hlavy a ustáli ich

príiny, rozpíšem sa o tej nemoci širšie a tiež podám viaceraké predpisy

k lieeniu tých chorôb. Preštudujte vyobrazenia podané v tejto knihe a

veda tých budete môc vynájs príiny vašej nemoce, zbadáte i miesta

poznaené íslicami, ktoré vám vysvetlenie dajú, o znaí bô na rozma-

nitých miestach tela. Potom môžete si sami pomáha, mnohoráz lepšie, ako

keby ste k lekárovi chodili, preto, lebo niekedy ani sám lekár nezná príinu

vašej nemoci alebo neposvätí vám dos asu k vyzkúmaniu vašich neporiad-

kov tela. Lekár je potrebný, ale len taký, ktorý sa stará pomáha trpiacemu

a študuje jeho nemoce. A takých veru vemi málo máme. Na otázku:

"Ci možno predís vzniku boasti hlavy?" odpoveou je to: Je isté, že

zabránenie a zamedzenie tej nemoce môže ma dobré výsledky len tak,

ke sa nám podarí odstráni celé množstvo faktorov, ktoré by mohly za-

príini boasti hlavy. Zdravým by chce každý lovek, ale zdravo ži,

tomu mnohí ani nerozumejú. V niektorých prípadoch podarí sa predís

chorobám, ale niekedy ide to tažko, ba je to i nemožné. Hlavná vec, aby
sme dávali pozor na žalúdok, na záživnos a na pravidelnos stolice; stara

sa o dobrý pokrm a o posilnenie nervového systému. V tomto smere od-

poruuje sa striedma, jednoduchá diéta. Dôležitý význam má tu tiež aj

otužovanie tela pohybom, telocvikom, elektrikou, vodou a pobyt na vonku
v prírode.

Pojednávajúc o boastiach hlavy, prišiel mi na um jeden vemi smutný

prípad, ktorého bol som oitým svedkom v meste C V istej, dobre

zariadenej lekárni, videl som jedného, dobre obleeného a na oko zdravého

pána, ktorý si žiadal od lekárnika prášky proti boleniu hlavy. Lekárnik

dal mu práškov hovoriac, že dávky musia sa presne zadrža, že v mnohých
pádoch jeden prášok postaí a len zriedka treba dávku opakova i to len

asi o 1 hodinu. Pán vzal si prášky, povediac "Thank you", vyšiel na ulicu

a pevným, bystrým krokom šiel prosto do najbližšej krmy. V krme prosil

pohár vody hovoriac, že ho hlava bolí a chce uži prášky, ktoré si práve

v lekárni kúpil. Bartender dal mu pohár vody hovoriac: "Help yourself

friend." Pán vyal dva prášky, vysypal ich na jazyk a zapil za nimi pohár

vody. Asi o pol hodiny užil ešte jeden prášok a zapil si pohár vody. Zna-

júc dôkladne súiastky takýchto práškov a škodlivos ich, zvlášte ke som
videl, že pán tento predpisy dávok nezadržal, vec ma vemi interesovala.

Po užití tretieho prášku cítil sa — navidomoi — dobre, poakoval sa

bartenderovi a vyšiel na ulicu, kde, sotva urobil pár krokov, klesnul, a za

okamih zomrel. Privolaný lekár ustálil, že úbohý užil príliš vekú dávku
Acetanilidu, — látky — ktorá je obyajne jednou súiastkou práškov a

tabletiek proti boleniu hlavy.

Ha! Jeden príklad. udia obyajne nevedia, jak silné a nebezpené
jedy užívajú proti boastiam hlavy. Pri nápadoch takýchto boasti, lo-

vek užije jeden prášok alebo jednu pilulku, a ke bô neprestáva, užije sa

druhá, tretia, štvrtá a i viac a asom užíva sa dóza dvojnásobná aby vraj

"skorej pomáhalo" i nie div, že mnohé náhle nápady srdca boly zapriir
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OBKAZ 307.

Kúpil si prášky proti boleniu hlavy.

OBRAZ 308.

Užil tri prášky a zapil dva poháre vody.

nené vekou dávkou užívania práškov alebo piluliek proti boleniu hlavy.

udia mali by sa už raz naui, že nie všetko je bezpeným, o odrazu tíši

bô hne po užití liekov; skutone to, o zastaví bô hne po užití liekov,

je vemi škodlivým pre sústavu. Pravda, že bô hlavy je nepríjemným a

lovek sa stará o lieenie, avšak máme vždy na mysli, že bô sám nie je

choroba, ale radšej príznakom choroby, ležiacej dakde inde a môže pre-

sta len tak, ke sa liei v prameni, z kade pochodí.

OBRAZ 309.

Po užití práškov vyšiel na ulicu, klesnul a zomrel.
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Dajme tomu, že sadne loveku mu-

cha na hlavu alebo komár. Ci zabijeme

muchu palicou alebo kijom? Pravda,

že muchu by sme zabili, ale tým zabili

by sme i loveka. Takým samým spô-

sobom lieia sa milliony udí denne proti

boasti hlavy, užívajúc nemierne pro-

striedky jaké sú Acetenilid, Antipirin,

Phenacetin at. Prostriedky tie v ru-

kách dobrého lekára sú požehnaním pre

udí a úinkujú mnohoráz jako by sme
sa chorého dotkli arodejnou palikou,

avšak veké dózy môžu zapríini rýchlu

smr. Aby sa predišlo zhubnej innosti

acetanilidu. poali dodáva tak zvaný

kafein a sódu. 1 kafein je jedom, ale

úinkuje dráždivé na srdce. Srdce so-

slaené užívaním acetanilidu, nemôže by
dráždené bez liekov, jaký je ku príkladu

kafein, avšak tak jeden jako aj druhý
je nebezpený pre loveka.

Pri lieení boasti hlavy máme vždy vede príinu nemoce. Najastej-
šou príinou je žalúdok u takých udí, ktorí žijú, aby jedli a nie jedia, aby žili.

Tu treba užíva nieo na preistenie žalúdka a riev a — posti. Vymo-
enie nôh, studené obklady na hlavu a na krk skoro vždy pomáhajú. Na
nasledujúcich stranách nájde ct. itate mnohé predpisy lekárske, ktoré mô-
žu sa užíva, avšak dávky majú sa presne zadrža a kde ide o nemoce srdca.

OBRAZ 310.

Muchu na hlave kijom zabijeme len tak,

ke chceme zabi i loveka.

tam sa treba vždy poradi lekára.

BÔ HLAVY Z CHUDOKRVNOSTI.
Cephalalgia Anaemica.

Ako boasti z návalu krve do modzgu, tak aj boasti z nedostatku krve

majú svoj pôvod v nedokonalej innosti krvných ciev.

Príznaky:—Tvár je nezdravej barvy; ústa, d'asná a spojovky oné sú

badé; boas je tupá, najmä, ke lovek stojí; nos, uši a nohy zimné; hlava

ažká; srdce silno bije; veká únava jako pri telesnej tak i pri duševnej

práci; ospalos, závrat a slabos trápi loveka; výživa je porušená; boa-
sti trápia najviac, ke je lovek hladný a miznú po najedení sa. Pri návalu

krve hlava bolí, ke je lovek schýlený, kdežto pri boasti hlavy od chudo-

krvnosti poloha s hlavou schýlenou uahuje prítok krve k modzgu a mierni

boasti.

Lieienie:— 1) Pri chudokrvnosti treba sa stara, aby nohy boly v te-

ple a výživa správna a dobrá. Drža sa poda predpisov udaných pri chu-

dokrvnosti. Vi obsah "Chudokrvnos".

R. Ferri Sulph. Exsiccat

Acidi Arseniosi

24 grains

1 grain
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Extr. Nucis Vomicae 1 2 grains

Aloinae 5 grains

Ext. Cinchonae 1 grain

M. For 34 pills. Sig. Jednu pilulku po každom jedení.

2) Potieranie ela smerom ku slychom i massírovanie celej kože na hla-

ve je vemi odporúané.

3) Muriatic Acid dil. drachms

Tinct. Cardamon 2 ounces

Pepsin pure |/4 ounce

Aqua dest. q. s. 4 ounces

Jednu lyžiku každé tri alebo štyri hodiny.

BÔ HLAVY NERVÓSNY.
(Cephalalgia Nervosa.)

Táto nemoc je vôbec vleklá, chronická a môže trva mesiace a letá.

Na as zanechá nemocného a po neuritých prestávkach zase sa vráti. Naj-

astejšie trápi nervosne, duševne i telesne prepracované osoby, ako sú štu-

denti, obchodníci, úradníci, kupci at. Mnohé ženy trpia na tú nemoc ná-

sledkom neporiadkov mesaného istenia a iných vád. Boasti sú vrtavé,

trhavé a nemocný nazdáva sa, ako by celá hlava bola železnou obruou oko-

vaná Niekedy cíti nemocný, akoby mravce chodily po údoch, tak isto ne-

príjemnos vo vlasatej iastke hlavy tak, že už aj dotknutie sa vlasov vyvo-

láva boastné, nepríjemné pocity. Nemocní sú k práci svojho povolania

neschopní, k tomu sa družia i nezáživnos, ztrata chuti k jedlu, žalúdkové

ažkosti, vracanie a podobné.

Lieenie:— 1) Zanechajte kávu, aj, pivo, víno, pálenku; dajte pozor,

aby stolica bola ahká; pite teplú limonádu a na žalúdok prikladajte si ho-

rúce, mokré obklady.

2) Professor Gross radí tinktúru z horkého korea (Apocynum An-
drosaemifolium po I 5—30 kvapkách na cukre tri razy denne. (K dostaniu

v lekárach.)

3) Namáaj handru do káfrového špiritusu, posyp ju iernym pieprom

a prilož obkladok na elo i na sluchy. Opakuj každú hodinu. Alebo daj si

zrobi nasledujúce kvapky:

4) Bromide of Potash 2 drachms

Fl. Extr. Belladonna ]/2 drachm
Dist. Water 4 ounces

Užívaj lyžiku každé 3 alebo 4 hodiny.

5) Pi epikový aj (Scullcup tea) dve-tri šialky na de.

6) Spiritus z maty peprnej mal by by v každom dome. Robí .sa tak-

to: Do pinty špiritusu dáme dve lyžky maty peprnej a necháme to stá za

dva alebo tri dni. Na štvrtý de precedíme a spiritus je hotový. Z takého

matového špiritusu dáme jednu lyžiku do šialky vody, rozmiešame a do

toho namoenú handriku prikladáme na sluchy. Akonáhle handrika je

suchá, zameníme ju druhou mokrou.
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7) Doktor Suda odporúa káfrový špiritus a ierny piepor. Namo
handriku do káfrového špiritusu, posyp ju iernym práškovým pieprom a

prilož na hlavu, na elo a na sluchy. Opakuj, jestli treba.

8) Starodávnym liekom proti nervosnej boasti hlavy je pijací papier

namoený do octu, posypaný iernym pieprom a priložený na hlavu a sluchy.

BÔ HLAVY OD PAKOSTNICE.

Tie boasti podobajú sa boastiam rheumatickým, len že sú viac boda-

vé a vrtavé. Pri menšej teplote boasti sa zväšujú a pri zväšení teploty

sú miernejšie alebo celkom zmiznú. Tá nemoc je družkou pakostnice, ale

môže povsta aj pri zlatej žile, bielotoku, po chorobách lišajových at.
Lieenie :

R. Potasii lodidi 1 drachm
Sodii Salicylatis 1 drachm
Vini Pepsini Fl. 1 2 ounces

M. Sig. Jednu lyžku stolovú s vodou po raajkách, po obede i veeri.

BÔ HLAVY OD PEENE (LIVER).

Bô zachvacuje obyajne zadnú as hlavy od krku, až po vrchol hlavy;

jazyk je brunátnej barvy a je obtiahnutý; chu v ústach z rana nepríjemná;

tvár je žltavej barvy a nemocný cíti ažkos v žalúdku.

Lieenie:— 1 ) Najprv odstráni príinu a vzia nieo na prehnanie.

(Vi Preháajúce Lieky v obsahu.)

2) Kúpte si v lekárni kosanu sódového (Sodium phosphate) a z toho

prášku užívajte jednu malú lyžiku v pol poháre teplej vody ráno na lacno.

Alebo dajte si pripravi v lekárni tento prášok:

3) Hydrargiri Chlori Mitis 1 grain

Sod. Bicarbon. 1 2 grains

M. For six powders. Dávka jeden prášok každej pol hodiny a ostat-

ný má sa vzia pred spaním. Na druhý de lyžku horkej soli v pol poháre

vody rozpustíme a vypijeme na lacno.

Homeopathický prostriedok:

Bryonia Alba 3 x dilution. Py kvapiek každé dve hodiny.

BÔ POLHLAVOVÝ (MIGRÉNA).

Migréna zjavuje sa na jednej strane hlavy a je hosom, zväša ženského

pohlavia. Hlavné príznaky Migrény sú: Tlak v slychoch a nad oima. ne-

snesitená, napínavá, vrtavá, pichavá boas; niekedy dávenie, náchyl-

nos ku vracaniu a pocit všeobecnej nevonosti. U jednej osoby trvá sotva

jednu hodinu a u druhej môže trva i 24 alebo viac hodín. alšími príznak-

mi sú mrazenie, ažkos hlavy, mihanie pred oima, slzenie z oí, všeobecná

telesná i duševná slabos, trasenie, zrak i sluch sú vemi citlivé at.
Lieenie:— 1 ) Nemocný má sa zdržova v pokojnej, tmavej, dobre vy-

vetrenej izbe. Pri neporiadkoch žalúdka treba vstri prst do hrdla a po-

dráždi sa ku vracaniu, aby sa žalúdok dobre vyprázdnil, alebo užíva nieo
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iia vracanie (Vi nieky na vracanie). Proti zácpe klistýr alebo preháacie

prostriedky. Na noc obkladok na život; massírova (natiera) tvár pri

zavrených oiach a síce natiera mierne elo, smerom ku slychom. K to-

mu ke je možno, potrebova elektriné lieenie.

2) Obkladok namoený do káfrového špiritusu a prikladaný na bo-

astné miesto je dobre únkujúcim prostriedkom.

3) Dajte si zrobi v lekárni nasledujúci prášok:

Caffeine Citrate Yi drachms
Phenacetin Yl drachms
Sóda Bicarbonate Yl drachms

Pulv. Aromat. 1 2 grains

M. For twelve pov/ders.

To urobí 1 2 práškov, z ktorých máte užíva jeden prášok každé tri

hodiny. Po 24 hodinách užíva toto:

Potassii Bromidi 5 drachms

Liq. Ammon. Acetatis q. s. 4 ounces

Dávka: Lyžiku v pol poháre vody ráno na lacno.

BÔ HLAVY Z PREKVAPENIA.
(Cephalalgia Hyperaemica.

)

Sú to tie všeobecne známe "Návaly krve k modzgu", ke boasti za-

chvacujú celú lebku. Boasti sú tupé, ahavé, šklbavé; tvár ervená; ne-

mocný má pocit tlaku, horúku, klopanie srdca, klopanie v sluchoch, huanie

v ušiach, bô v oných jamkách, mihanie pred oima, závrat, nevonos a

mdloby. Niekedy tie boasti sú poiatkom vážnych chorobných zmien v

modzgu, ako zmäknutie modzgu at. Pozorujeme také boasti i pri pa-

dúcnici.

Lieenie:— 1 ) Priklada na hlavu studené obklady a náhle je jeden

teplý, hne ho máme zameni druhým.

2) Nemocný má vzia nieo na prehnanie a starajme sa, aby mal pokoj.

3) Priložme horicovú náplas (mustard plaster) na šapy nôh a vnú-

torne dávajme chorému horúci zázvorový (umbierový) aj, každú hodinu

po jednej šialke; nemocný má ahnú do postele a sa dobre prikry.

4) Ten recept, ktorý vám nižšie podávame, predpísal professor Phile-

mon E. Homell. Dajte si ho zrobi v dobrej lekárni a o nevypotrebujete,

odložte si na budúcnos:

Acetanilid 320 grains

Caffeine 32 grains

Spt. Ammonia Aromat. 8 fl. ounces

Tinct. Nux Vomica 256 Minims

Purified talcum U. S. P. 120 grains

Aromatic Elixír U. S. P. a sufficient quantity to make 1 5 fl. ounces.

Z toho lieku užíva sa po jednej lyžike každé dve alebo tri hodiny.

Náhle bô prestáva, neužívajte ho.
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REHUMATICKÝ BÔ HLAVY.

Tieto boasti objavujú sa po rheumatických boastiach v oku, v zu-

boch, v krku at — sú vemi prudké, úporné a trápia udí vo dne i v noci.

U osôb rheumatismom zachvátených alebo k rheumatismusu náchylných,

dostavujú sa i po najmenšom prechladnutí hlavy. Bô sa zhoršuje pri kaš-

aní, kýchaní, pri každej ažšej stolici a pri silných pohyboch. Poína sa v

šiji a rozširuje sa po celej hlave až k elu. Nazdáva sa, ako by samé vlasy

bolely; bô je napínajúci, šklbavý a zvlášte tlakom a pohybom sa rozmno-

žuje.

Lieenie:— 1) V mnohých prípadoch poskytujú úavu studená voda a

studené obklady do bazového aju namoené a prikladané na zachvátené

miesta Do aju a do vody dobre je prida nieo octu. Už sama octová

voda mnohoráz zastaví ten nepríjemný bô hlavy.

2) Dajte si pripravi v lekárni nasledujúci prášok (12 práškov) :

Phenacetini 1 2 drachms

Saloli 1 drachna

M. For 1 2 powders. Dávka : Jeden prášok každé tri alebo štyri hodiny

a zapi za ním vody.

3) Natieranie boastných miest s dobrým linimentom je tiež odporú-
ané. V "Domácej Lekárni" (vi obsah) nájde ct. itate viac linimentov,

z ktorých môže si vybra, ktorý chce,

4) Euonymin 4 grains

Podophylin 1 grain

Aloin 1 grain

For 16 pills. Dávka: Jednu pilulku ráno a jednu veer. (Dr. Satterlee)

Z vonku dobre natre dobrým linimentom, priloži to na vatu a obvia-

za uterákom.

BOASTI HLAVY SYPHIUSTICKÉ.
(Cephalalgia syphilitica.

)

lovek nakazený syphilisom dostáva nepríjemné bolenie hlavy. Bo-

asti sú zväša vrtavé a zachvacujú loveka najviac pred pol nocou. Ako
už i meno oznauje, sú tie boasti jedným z chorobných príznakov syphilisu,

hlavne tak zvanej pokroilej formy. Tu podávame recept, s ktorým má sa

ís do dobrej lekárni a tam si da liek pripravi:

Hýdrargiri lodidi Flavi 1 grains

Ext. Glycyrrhizae 2 drachms

M. For 40 pills. Dávka: Jednu pilulku po každom jedení, ale nie viac

ako tri na de.
Homeopathickí lekári predpisujú:

Aconite 3 x dilution. Dávka: Tri kvapky každej pol hodiny.

BÔ HLAVY PRI VREDOCH V MODZGU.

Boasti tie sú trvalé a nepomáha tu ani pokoj, ani poriadok v jedení,

ani v pití. Závrat a neistota v chodení sú pevnými znakmi tohoto vážneho
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stavu. Boas je tupá, tiesava a nemocný cíti, akoby pod kožou nieo ži-

vého sa pohybovalo. Ložiská nemoce sú vemi citlivé, tak že i ten najmen-

ší tlak pôsobí trapnú boas. Vo zvláštnych prípadoch dostavujú sa aj

šklbavé ke a pomätenos. Nápad smyslov vystupuje najviac na jednej

strane a zachvacuje tvár, cit, hmat, sluch a vemi zriedka chu a uch.

S lieením obráti sa k dobrému lekárovi.

BÔ ZUBOV.

Zuby sú na to, aby sa potrava v ústach tak požuvala, aby kúsky rozdro-

bené a so slinou dobre pomiešané prejs mohly cez hltan a cez pažerák. Cím
je potrava lepšie požuvaná a so slinou poraiiešaná, tým lepšie je trovenie a

preto, jestli chceme, aby zuby tú službu konaly, musíme sa o ne stara.

Pokrm vždy zostáva medzi zubami a má sa odstráni. Ako deti, tak aj do-

rostlí mali by každý veer pred spaním vymy si ústa a ráno vyisti si zuby

mäkkou štetokou a istou teplou vodou. Každá osoba v rodine má ma
svoju vlastnú štetoku. Namiesto rozmanitých vodiiek predávaných v le-

kárach, lepšie je kúpi každej osobe štetoku a potrebova k umývaniu

vodu; je ona najlepším prostriedkom k zachovaniu zubov. Zapamäta si

treba i to, že vemi horúce, vemi zimné a kyslé jedlá a nápoje hubia sklo-

vinu zubov, po om skladá sa ierna látka, zubný alebo vínny kame na

zuby, avšak tomu sa dá odpomôc, jestli zavasu staráme sa o pestovanie

zubov. Cukor, apráve je dobrou látkou výživnou, je tiež nepriateom zu-

bov, najmä jestli leží dlho v ústach. Už od malika dáva sa dieau cuclík

naplnený cukrovinkami, aby sa diea uspokojilo a ani netušíme, ako trpí zub

následkom kyseliny tvoriacej sa požívaním cukru. Pri boastiach zubov po-

máha teplá alebo zimná voda. Jestli boasti zubov sú rheunnatické, kde bolí

najprv jeden zub a potom celé asno, v takom prípade priloži sa má ho-

rúci miešok, naplnený soou, alebo bylinami, tak samo i kúsok káfru a vlo-

žený do deravého zuba tiež zastaví bô. Alebo na pijavý papier nasypa
ierneho, utleného piepru, potom složi papier a tak složený zamáa do
mocného špiritusu a priloži na tvár, kde zub bolí. Bobkový olejok je tiež

pomáhajúci.

GASTRICKÝ BÔ HLAVY (ŽALÚDKOVÝ).
(Cephalalgia gastrica.

)

Najastejšie bolenie hlavy pochodí následkom žalúdkových neporiad-

kov. Príiny môžu by zlé trovenie, hlísty, pohnutie mysle, sedáce povola-

nie, nervosnos at. Boasti napádajú hlavne predné asti lebky od nosa

hore elom a ztade rozširujú sa ako strely do oí, do nosa a do slychov.

Jazyk je žltavej barvy, lepkavý, škaredý; tvár badá; dych smradavý;
stolica tvrdá alebo niekedy vemi mäkká (behaka) ; mo mutný; nevo-
nos po jedení a zlatá žila.

Lieenie:— 1) Kúpe nôh; .— do vody dá sa za jednu lyžku horici

(mustard) ; vnútorne užívaj aj zo šalvii; prilož flajster na brucho a krk a

ke je elo vemi horúce, prilož na hlavu studený obkladok (studený epec
na celú hlavu) a ahni si do postele.
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2) Hlavná vec je, aby sa revá dobre vyprázdnily a aby stolica bola

voná. K tomu cieu uži jednu lyžku horkej soli v poháre studenej vody
ráno na lacno. Alebo:

3) Vezmi Magnesia Sulphate 2 uncie,

Ferri Sulphate 1 5 grany,

Acidi sulph. diluted 2 drachmy.

To sa dobre smieša a užíva sa po lyžke v studenej vode ráno na lacno.

4) Ke je stolica voná, daj si zrobi toto:

Sodium Bicarb. 5 drachmy,

Liquor Potass. 4 drachmy,

Spirit Ammon. Aróm. 1 1 drachmy,

Peppermint water • 6 uncie.

Z toho užívaj malú lyžiku pred jedením. Alebo:

5 ) Rozmakaj v mažiare 1 2 jalovcových bobuliek, rozmiešaj ich v
pol poháre studenej vody a vypi ráno na lacno. Alebo:

6) Vezmi Uhlia dreveného 4 lyžky

Prášku na peenie (Baking Powder) 2 lyžky

Smiešaj a uži lyžiku každé tri hodiny.

7) Vezmi Octu 4 lyžky,

Špiritusu 4 lyžky.

Vody 4 lyžky.

Zohrej, namo do miešaniny obkladok a prilož teplý na zachvátené

miesto.

8) Strych. Sulph. Yi grain

Pulv. Ipecacuanhae 2 grains

Extr. Belladonnae 2 grains

Extr. Colocynthis . 2 grains

M. for 24 pills. Štyri pilulky na de. Neskoršie tri a potom len dve.

9) Acid Muriatic dil. 6 drachms

Tinct. Cardamon 2 ounces

Pepsin pure '/^ ounce

Dist. water to make , 4 ounces

M. Sig. Lyžiku každé tri alebo štyri hodiny. Neskoršie, na druhý

de, jednu lyžiku po každom jedení.

ZAPÁLENIE MODZGU A JEHO BLÁN.
(Meningitis.)

Zapálenie modzgu môže by dvojaké; jedno zachváca modzgové

blany a druhé samý modzog. Zapálenie môže sa prihodi po poranení

lebky, po roztlení niektorej kosti na hlave a tiež aj po otrasení modzgu,

ku príkladu pri údere po hlave alebo pri spadnutí, ke lovek zostane

leža bez seba at. Všetko o zapríiní nával krve do hlavy, môže zaprí-

ini aj zapálenie modzgu a jeho blán ako veké náruživosti, hlboké študo-
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vanie, nemiernos v pití, poranenie lebky, úder na hlavu, tiež aj neporiadky

riev, ako zácpa, sú príinami teto nemoce.

Príznaky:—Prudké boasti hlavy; tvár ervená tepny a žily po stranách

krku silne bijú; nemocný je pomätený; nemôže si da rady; badne; má
horúku; mdlos ho trápi a hovorí nesmyselné veci. asto prechádza za-

pálenie aj na samý modzog, ktorý sa tiež sám zapáli môže.

Lieenie:—adové obklady neprestajne kladené na hlavu. Smäd
hasi lemonádou alebo istou vodou. Nemocný má leža v. posteli tak, aby

hlava vyššie ležala než prsia. Dáva mu nieo na preháanie ako horkú

so (Epsom Salts) s trochu Anisovým olejkom a Cardamon tinktúrou.

Horiné flajstre na krk a na žalúdok tiež pomáhajú.

(O niektorých nervových nemociach pojednávali sme na iných mie-

stach.)





XIII. KNIHA.

Duševné nemoce
a ich lieenie.

OBRAZ 310—A.

FRENOLOGINÝ (LEBKOZPYTNÝ) OBRAZ UDSKEJ LEBKY.

'Duch, ktorý v lovekovi rozvrhuje zámery veké i malé, je nerozlune
spojený so žijúcim pletivom modzgovým. Duch je všade tam,

kde je zdravý, dokonalý modzogr. Duch nie je strašidlom,

ako 9i to mnohí ešte podnes myslia, nie je mrtvý, ale

plný života ; nie je beztvarný. Duch je náš rozum."

(Dr. Buechner.)
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DUŠEVNE NEMOCE.

Duševné choroby povstávajú porušením nervov. Sídlom duševných

chorôb je modzog, zvlášte ide tu o chorobných zmenách v šedej hmote kôry

modzgovej, ktorá je sídlom nášho vedomia a našich pocitov a v ktorej doj-

my, sprostredkované cestou nervových dráh, sú sražované a zpracované v ur-

ité duševné predstavy. V^ezmime ku príkladu mdloby. Mdloby sú zá-

chvatom náhlej chudokrvnosti modzgu, následkom ktorej tratí sa myse.
Podobne, ako pri takejto náhlej chudokrevnosti modzgu porucha sa vedo-

mie, tak í na základe chronickej chudokrvnosti a chabej výživy modzgu, do-

stavujú sa trvalé poruchy normálnej innosti duševnej. Vysilenie, dlho trva-

júca choroba, tehotnos, vôbec všetky stavy úinkujúce na obeh krve (nie

v prospech modzgu), podporujú vznik duševných chorôb. Pri duševných

chorobách ide zväša alebo o neustále, prílišné namáhanie modzgu, alebo o

duševné otrasenie, ku pr. náhlym aknutím sa, náhlou radosou, ztratou die-

aa, majetku at. Duševné choroby následkom vlivu dedinosti, výchovy

a kultúry sú rozdielne u rôznych udí a ponevá tieto najjemnejšie ústroje —
nervy — vemi ažko je dosavádnymi vedeckými prostriedkami pozorova,
preto ohadom duševných chôrob vyzkúmalo sa pomerne dos málo. Nervo-

vé choroby v poslednom desaroí zachvátily hrozivým spôsobom triedy pra-

cujúce a najmä v mestách. lovek žijúci na dedine v plnom pokoji zriedka

trpí na duševné choroby; ale lovek vekomestský, ktorého myse je de
pri dni podráždená, nemôže sa tak rýchle bráni proti otraseniu modzgu,

lebo proti tomu jeho duševná sila je prislabá.

PRÍINY DUŠEVNÝCH CHORÔB.

Nechceme tvrdi, že len ruch dnešného života je príinou vzrastu du-

ševných chorôb, lebo v každej dobe boli udia duševne slabí, choromysení

a šialení; ba boly doby, ke tie choroby sa vemi rozmáhaly tak, že sa hovo-

rilo o epidemickom šírení šialenstva, ku príkladu: nepochopitená nadšenos

Križiakov (náboženská šialenos), fanatismus v prenasledovaní židov a pá-

lenie arodejníc atd., sú príznakmi šialenstva. Hovoriac o príinách dušev-

ných chorôb, nemáme zapomína dve veci: Dediné zastíhnutie a výchova.

Nebezpenos dedinosti duševných chorôb je tým väšia, ím zretelnejšie

je duševná porucha rodiov vyvinutá. I všelijaké oslabenia nervového sys-

tému rodiov poas plodenia, ako hystéria, padúcnica, pijatika a iné, môžu

ma zhubný vliv na vlohy detí a môžu by, neskoršie základom duševných

chorôb dieaa. S dedinosou súvisí výchova detí; tu rozumieme domácu

výchovu. Mnohí rodiia myslia si, že ich deti nie sú dos "chytré", nútia ich

k rozlinému duševnému namáhaniu a obyajne, bohužia pri pozde pre-

svedia sa, že modzog dieaa sa presilil. A tak je i s príkladmi, aké dávajú

rodiia svojim deom. "Špatné príklady kazia dobré mravy", hovorí príslo-

vie. Najlepšou ochranou proti všetkým chorobám nervovým u dospelejšieho

dieaa je pevná a stála povaha; ale ako že sa má tá povaha vyvinú, jestli

ku príkladu otec alebo matka rozmazlia diea a zase druhý raz nabijú ho do
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krvi za tú istú chybu, len preto, lebo otec je nervosny alebo sa nahneval a

teraz mstí sa na svojom vlastnom dieati. Alebo ako môže sa u decka vyvi-

nú spokojnos, slušnos, ctnos, skromnos, ke to úbohé diea vidí a slyší

od malikosti, ako sa jeho rodiia vadia, niekedy aj bijú, nadávajú si at.
Mnohí budú si mysle, že takáto "malikos" nemôže ma vliv na vznik cho-

rôb duševných a predsa je tomu tak.

Okrem dedinosti a výchovy, ktoré sú akousi pôdou duševných cho-

rôb sú ešte aj iné príiny, ako vysilenie, prílišná námaha telesná, rozdrážde-

nie, náruživos, tehotnos, pijatika, poranenie hlavy, nákazlivé nemoce at.

Duševné slabosti pokazujú sa už v detskom veku a rodiia považujú to

niekdy za zlomyselnos decka. Také deti poínajú chodi a hovori asi v 4.

roku, sú úzkostlivé, kriia, plaú, sú svevolné a pomaly myslia. Pravdepo-

dobne nejde vždy u tých detí o dedinos — protivné v mnohých prípadoch

aj choroby detské, vypadnutie z kolísky, spadnutie na hlavu at., môžu ma
škodlivý vliv na vývoj modzgu. Do doby školskej považujú rodiia svoje

dietky za zdravé; ale pri namáhaní duševnom, aké je spojené s povinnosami
školskými, vyvíjajú sa tie nemoce, ako ku príkladu veké rozúlenie, zlos,

výbuch šialenstva at. Práve u takýchto detí potrebná je pelivá výchova.

Také 8-9 roné deti ke boly trestané, rafinovaným spôsobom týrajú zvie-

ratá, akoby sa chcely na týchto pomsti za trest na deoch vykonaný, alebo

chladnokrvne zabijú svojho brata, svpju sestru a vykonávajú podobné hrôzy.

Konene v dobe pohlavnej zralosti, menovite vo vekých mestách, vy-

víjajú sa duševné nemoce. Samoprznenie, ítanie nemravných oplzlých kníh

a prebudzujúci sa pud pohlavný sú silným rozrušením nervového systému.

Avšak, asj tretina duševných chorôb napáda udí od 30. do 40. roku. V tej

dobe namáha sa lovek duševne, aby v životnom boji zvíazil; v tejto dobe
vidí lovek vyrasta svoje deti, stará sa nielen o výživu ale i o budúcnos
svoju a svojich, povinnosti rastú a doba odpoinku sa kráti.

Starosti a choroby v rodine, nepríjemnosti v povolaní, urazená ctižia-

dos, nešastné manželstvo at., môžu asom premôc i najsilnejšieho muža,

pripravujúc pôdu pre duševné choroby.

A tak je to i u žien. Choroby ženské, tehotnos, pôrody, výchova detí

at., rozrušujú život duševný mnohých a mnohých žien. Okrem toho vy-

skytnú sa boastné chvíle v rodine, nemoce alebo smr, manželské sváry, žiar-

livos, bezdetnos a iné. Šastlivá je taká žena, ktorá sa vydala za dobrého

muža — a ny.opak.

Ale i nevydané dievky sú tomu nebezpeenstvu vystavené. Výhad do

budúcnosti, že zostanú starými dievkami rozhoruje ich, závis ich opanuje,

nešastná láska, hmotné starosti tiež sú semenom duševných chorôb a môžu
prinies takú dievku do zúfania.

1 na starých môže prís tá temnota duševná, ale poet sa menší asi preto,

lebo povaha loveka v staršom veku je pevnejšia a celý život spokojnejší tak,

že rozrušenie mysle nie je v stave otrias duševnú rovnováhu.

Príznaky:—Jestli lovek, ktorého stav je nápadným, poína v celom

svojom chovaní nápadne sa meni; jestli jeho iny nedajú sa srovna s jeho

spoloenským postavením, s jeho povolaním, s jeho vekom a s jeho vycho-
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vaním, vtedy môžeme podozrieva, že lovek padá do duševnej choroby,

ktorá vyžaduje energiné lieenie. Aby sme mohli pozna príznaky poína-
júcej sa choroby duševnej, musíme rozlišova telesné a duševné príznaky.

Boas hlavy, ktorá takmer nikdy neprestáva, dostavuje sa rozmanité;

rozoznávame ju od migrény, od rheumatickej boasti a od boasti pochádza-

júcej od chudokrvnosti tým, že táto boas hlavy je vrtavá nad oima v slu-

choch a nemocný cíti, ako by celá hlava železnou obruou sahovaná bola.

Neporiadny spánok. Nemocní majú vekú náchylnos ku spaniu, akoby
ich nieo nútilo aby spali; druhí zase trpia na bezsennos. Tá bezsennos
zjavuje sa tým, že nomocní nemôžu i pri tom najmenšom šeleste spa a ke
aj usnú, ako strela vytrhnú sa zo spánku, po om za celé hodiny nemôžu
usnu, ponevá žiadnej potreby necítia aby spali a ke pár hodín ležali v po-

steli, skoia z nej a behajú po izbe.

Zmena vo výžive je tiež príznakom duševnej choroby. V niektorých

prípadoch zdá sa, akoby nemocní boli ztratili pocit sýtosti, alebo pri mnoho
jedia bez ohadu na to, i to sú ich obúbené jedlá, alebo také, ktorých pred

týna boli by sa ani nedotkli; a zase naopak: nemocní ztratia chu k jedeniu,

jedla sa nedotknú, navidom oí chudnú a sná by vôbec prestali jes, keby

rodinka, alebo priatelia sa o to nepostarali a ich do jedenia nenútili.

Zmeny pohlavného života sú tiež nápadné. Pohlavná sila u mnohých,

duševne chorých, je na najvyššom stupni, ale skôr-neskôr sila sa menší a na-

stupuje pohlavná neschopnos. Ku príkladu, žena, ktorá podnes najmrav-

nejší život viedla, naraz poína užíva nemorálnych výrazov v mluve a behá

za mužským pohlavím bez každého stydu, prejavuje neukojitelný pud po-

hlavný a ke je doma, nedá mužovi pokoja ani vo dne, ani v noci, apráve

v celom manželskom stave dos chladná bola k mužovi. Táto pohlavná vá-

še u žien menuje sa Nymphomania. Vyskytuje sa i pri mužskom pohlaví a

tu menuje sa Satyriasis. Obe sú istými príznakmi poruchy duševnej. Tak ku

príkladu otec, ktorý s celou dušou miloval svoju manželku a ktorému nikdy

bolo by nenapadlo, aby manželskú vernos zrušil, naraz, bez ohadu na to,

i ho niekto vidí, i nie, beží za každou ženou, za každou sukou a chodí do
bordelu, ke má k tomu príležitos, ako ku príkladu vo väších mestách.

alej vraždy, zohavenie mtvol, uspokojenie pohlavnej vášne na zvieratoch

at., sú chorobne stupovanými záhubami pohlavnými, následkom ktorých

lovek ztratí všetku mravnú silu a klesá niže zvieraa.

Da zovajšku súdiac, pozorujeme, že výraz tváre je akýsi úzkostlivý,

akoby nemocný mal strach; pohad je divoký, hrozivý, akoby sa chcel bráni

proti nejakému, neviditenému nepriateovi; pri šatení tiež badáme príznaky

tej nemoce a síce, jestli lovek dosia isto sa obliekal a naraz poína sa za-

nedbáva, alebo zapomína sa prevlieka, je to práve takým nápadným prí-

znakom duševnej choroby, ako ke niekto neprestajne stará sa o svoju toile-

tu, za celú hodinu stojí pred zrkadlom, blažené sa na seba usmieva a do fan-

tastických šiat sa oblieka.

O mnoho rozmanitejšie sú poruchy na poli života duševného, ako ku

príkladu Hallucinácia a Ulusia, to jest blúznenie, mam, strach, fantásia smy-

slová, predstavujúc si rôzne šelesty, obrazy, zápachy, chuové pocity at.
Ke takému nemocnému hovoríme, že to je len jeho myšlienka a že je to nie
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tak, alco sa mu vidí, nahnevá sa. Niektorí nemocní vidia mušky pred oima,

ktoré (tak sa zdá) poletujú sem tam; ten stav celým namáhaním nemôžu za-

stavi a dráždi ich vemi, že také namyslené mušky nemôžu odohna. Alebo

vidia potkanov, myši, hadov, žaby, atd*., ktoré sa im okolo nôh pohybujú,

najmä pred výbuchom blúznenia pijakov. Taký stav menuje sa "Delirium

Tremens."

IDIOTISMUS.

Pod slovom idiotismus rozumieme rôzne stupne blbosti. Blbos môže
by vrodená, spoívajúca na dediných vlohách, alebo môže by získaná

chorobami, poranením modzgu (ku príkladu pád z kolísky) at. Ponevá
jedná sa tu alebo o nepatrné, alebo o silnejšie poruchy vo vývoji a vzrastu

detského modzgu, preto sú stupne blbosti vemi rozmanité. Už v prvom roku

napadá rodiom, že ich diea nie je také, ako iné deti. V druhom roku príz-

naky sú zretelnejšie; diea neprobuje ani chodi, ani stá, je vemi neistotné,

nepoznáva nikoho, díva sa na prse a na pokrm (mlieko) bez radosti at.
Také sú asi prvé príznaky blbosti a práve v tomto stave majú rodiia dvojná-

sobnú lásku a staros venova dieau. Ponevá nie je vždy možné rozhod-

nú, i je to skutoná blbos, alebo len istý stupe duševnej slabosti, preto

môžeme ma nádej, že tá vrodená slabos duševná bude premožená.

Získaná blbos napáda diea po chorobách, ako po osypkách, po týfusu

alebo po nešastnom spadnutí dieaa. Ako pri vrodenej, tak i pri získanej

blbosti závisí alší osud ažkosti poruchu modzgového. V ažších vrode-

ných prípadoch deti nauia sa v treom alebo v štvrtom roku kolísavé chodi,

mluva je nesrozumitená, mumavá, deti také neuia sa dobre a zdá sa, že ce-

lé namáhanie ako rodiov, tak aj uitea je marné. Ale nie všetky prípady

sú také ažké; mnohí blbci, u ktorých pokazujú sa rozmanité príznaky blbo-

sti, nadobudnú si duševné a telesné schopnosti. Výchova v rukách dobrého

uitea môže ma pekné výsledky. Blbci, obyajne, majú vemi veké, alebo

vemi malé hlavy, kosti lícne vyvstávajú z tvári, zuby sú nepravidelné, ústa

navalité, jazyk tlstý a hrubý, ústa napoly otvorené a z úst teie stále alebo

vemi asto slina at.

Lieenie:—^Apráve nepodarí sa z blbca zrobi loveka samostatného,

to jest takého, ktorý by mohol samostatne vies svoje povolanie, na každý

pád musíme by trpezliví a láskavé zachádza s nešastlivým dieatom. Kaž-

dé slovo, ktoré si diea zapamätá, každý pojem, ktorý si vštiepi, znamená ve-

ký úspech, ale k tomu treba veké sebaopanovanie a silu charakteru. Kde je

pelivá výchova v dome nemožná, treba da diea do ústavu pre také deti

zariadeného; tam sa diea o mnoho lepšie cíti, než doma a tam môže nado-

budnú všetky možné, pre potrebné vedomosti.

KRETINISMUS.

Kretinismus je akýmsi vyšším stupom blbosti a vyskytuje sa asto v jed-

notlivých krajinách, bezpochyby vlivom istých pomerov povetrnostných.

Trpiaci na kretinismus sú poutovania hodní; telo ich je znetvorené, zakrpa-

tené, krk krátky a na om veká, neforemná hlava. Tvár široká, ústa nava-
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lené a napoly otvorené; jazyk hrubý, z úst teú sliny; chod a držanie tela je

kolísavé, neisté at. Taký nešastník má sa zasla do vyššie ležiacich, zdra-

vých krajín, alebo do ústavu zariadeného pre takých chorých.

SLABOMYSLNOS DETSKÁ.
Imbecilita.

Ako blbos tak i slabomysenos detská môže ma rôzne stupne; ažší

stupe podobá sa blbosti a ahšie stupne, ako hlúpos, obmedzenos at.,

niekedy sú skoro nezbadatelné. Deti zastihnuté tou chorobou nie sú tak cho-

ré, aby nemohly chodi do školy, ale predsa pozná zkúsený uite, že diea je

obmedzené. Ale slabomyselnos detská nejaví sa len nedostatkom schopno-

sti k ueniu sa — o obyajne dá sa napravi pelivým vyuovaním, ke ne-

nútime diea k vekým namáhaniam a štúdiám, tá duševná slabos javí sa aj

tým, že povaha takých detí má vemi neblahé náklonnosti, nad ktorými tre-

ba od prvého okamžiku pelive bdie. Väšina takých detí je naplnená

egoismom; ku príkladu, na miesto súcitu, lásky, pravdy, dobroinnosti na-

stupuje rados tyranstva, Ihárstvo, zlodejstvo, kradnutie a rôzne .iné spro-

stejšie špatnosti. Veký uenec taliansky Lombroso, ktorý hovorí, že "mno-

hí udia vrodenými vlastnosami svojho modzgu rodia sa už ako zlodeji",

má mnoho pravdy. Ovšem štát nemôže a nesmie uznáva pravdivos takej

náuky, lebo by zlodeji stali sa beztrestnými; je k tomu výchova, aby vrode-

né, špatné pudy boly potlaené a aby diea nauilo sa o je zlé a o je dobré.

Je pravda, že výchova takých detí je asto vemi ažká a že námaha uiteo-

va a rodiovská nemá na ne žiadneho vlivu; ba naopak: niekedy zatvrdí a

popudí ich k zlému. Lieenie takého dieaa v dome záleží jedine v tom, že

rodiia i uite starajú sa, aby len to požadovali od dieaa, o ono môže vy-

kona; majú ma trpezlivos s ním i v škole i doma; pochváli a nekára ho,

sta sa jeho obrancom a nie muiteom. Nespravodlivý trest dieaa stal sa

asto popudom nejakého hrozného inu a aby sa taký slabomysený pomstil

za utrpenú krivdu, zapálil rodiom strechu nad hlavou, otrávil brata alebo

sestru at. Jestli výchova v dome nie je možná, treba da diea do po-

lepšovne.

Teraz obrátime sa k tým prípadom, v ktorých udia, dosia duševne zdra-

ví, z nejakej príiny ztratili duševnú rovnováhu a nápadným chovaním sa

myšlienkami at., dokazujú, že sú duševne chorí.

Melanchólia.

Melanchólia (ažkomyselnos, zádumivos) je vemi ažká choroba.

Vyvíja sa vždy tak, že chorý prílišne sa zamýša, bez toho, žeby pozornos

svoju na uritý predmet obracal; cíti akúsi lenivos a pocit úzkosti. Ten pocit

leží na jeho duši ako nejaká archa; bojí sa akéhosi neviditeného nešastia;
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nekoná stále prácu; asto plae; sedí nepretržite

v hlbokých dumách; nestará sa o rodinu. Neskor-

šie vyvíjajú sa v om rôzne myšlienky; pokladá

svoju chorobu ako trest za mnohé hriechy, spá-

chané od mladosti; dostavuje sa u neho hlboké

sebaopovrženie tak, že je hotový zo stydu pred

sebou samým život si odobra; prestáva dôvero-

va uom a konene napáda ho záchvat zúrivo-

sti (Raptus Melancholicus). alší vývoj choroby

charakterizovaný je znanou ahostajnosou a tu-

posou 'nemocného ; hlboko vzdychá, sedí v kúti-

ku s rozrušenou úzkostlivou tvárou, nechce o ni-

kom ni pou a skrýva vo svojom vnútri svoje

starosti a svoje sebaobžaloby. asto vystupuje u

neho vnútorná neutišitená úzkos, nenechajúc ne-

mocného ani spa, ani sede, chodí nepokojne s

miesta na miesto, pouje za sebou hlasy, nezried-

ka blúdi, vidí policmanov, ktorí ho chcejú zatvori atd*. Tá nemoc trvá pár

mesiacov alebo i rok i viac. Dve tretiny melancholikov môžu sa vyliei a

jedna tretina zomre samovraždou, suchotinami, vysilením alebo musí by do-

pravená do blázinca.

OBRAZ 310—B.

Pomätenos (Psuronoía.)

Pomätenos vyniká predstavami klamnými a môže sa vyvinti náhle ale-

bo chronický. Nemocný nemá dôvery k druhým, bojí sa jes a pi, že vraj

ho niekto chce otrávi; každý úsmev vidí sa mu akoby ho udia vysmievali a

apráve na pohad je pokojný, pletie do sveta o sa stalo a o sa vôbec ne-

stalo ani sta nemôže. V chronickom stupni myslí si pomätenec, že je pre-

menený na divé zviera, na diabla atd'. a javí smyslové klamy. Tu ide len o

stupovanie jednoduchého šialenstva, ako to vidíme u nemocných, ktorí uží-

vali za dlhší as morphinom, alkohol a ktorí trpeli na náhle chytavé nemoce.

Nemocný obyajne hovorí nesmysel, cíti sa prenasledovaným od nepriateov

a konene vybúcha zúrivos, že ledva ho možno v posteli zadrža.

Lieenie:—Hlavné prostriedky sú pokoj, silná výživa, spánok a ochrana

nemocného od sebavraždy. Pri náhlych nápadoch môže nemocný zosta do-

ma, ponevá nezriedka, v krátkej dobe, vlivom rozumného ošetrovania, sta-

ne sa pokojnejším; avšak v chronických stupoch má sa odda do ústavu pre

choromyselných.

Zúrivos — Šialenos.

(Mánia)

Pod slovom "Mánia" rozumie sa chorobná náklonnos, námyse, zúri-

vos. Pri Mánii javí sa vždy stupovanie sebavedomia, ktorému obyajne

predchádza krátka doba duševnej tesknoty. Nemocný vyviuje namáhavú

innos k práci, robí smelé plány do budúcnosti, protiví sa každému odporu,

nálada jeho je vemi živá, raz je veselý a zase druhý raz zádumivý, my-

šlienka ženie myšlienku a v najbližšom okamžiku nezná o hovoril. Celá
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innos jeho je vemi nápadná, nemá žiadneho pokoja, vo všetkých svojich

pohyboch javí rozulenos, spánok je nepokojný at. 2eny, ktoré dosia

chladné boly k svojim manželom, stanú sa doliehajúcimi nielen na svojich

vlastných mužov, ale i na iných mužských. Len malá as nešastníkov ta-

kých môže by vylieená pelivým lieením, ale väšina nemocných býva

zachvátená zúrivosou, po om javí sa nesmierne rozúlenie, telesné i dušev-

né, ztrata citu boasti, podivuhodná sila at. Ako iné duševne nemoce, tak

i miania má viac stupov medzi ktorými spomenieme:

Slávomam (Megalománia).

Slávomam vyviuje sa obyajne stupovaním sebavedomia. lovek cí-

ti sa dobre, javí rados životnú, nikto by ani netušil, že je on chorý. Tak ku

príkladu obchodník, ktorý pred tým vždy bol opatrným na raz poína špeku-

lova, o mnohoráz sa mu i podarí; to ho rozohuje k alším pokusom až

konene zklamie sa a ztratí všetko o mal. V pokroilejšom stupni myslí o

sebe, že je on veký lovek, znalec, vynálezca, prorok, následník trónu; tvrdí

do oí, že tam alebo tam má veké milióny uložené, ktoré ale nemôže dosta,

lebo vraj jeho otec oženil sa s druhou nepoctivou ženou a ona bojuje proti

nemu, alebo tvrdí, že on bol husárom v tom a tom regimente, hlavným sud-

com v Cíne, jedným slovom, tára do sveta a drží sa za súceho na každú hod-

nos. Všetko zná, všetko môže zr.obi at. Slávomam pozorujeme zväša
u pohlavia mužského a to na poiatku tak zvaného zmäknutia modzgu.

Sledomam.

. Popri slávomame hrá vekú úlohu sledomam alebo náboženská blázni-

vos, to jest, že nemocná osoba myslí, že je Bohom poslaná a vyvolená ku

zvláštnym úkolom na tomto svete; pokladá sa za Mesiáša, za Boha, za rím-

skeho pápeža, za kráa at.

Podpalastvo (Pyromania )

.

Trpiaci na podpalastvo majú vekú rados z toho, ke vidia veký
ohe. Nasbierajú sena, slamy alebo iných látok, chodia okolo budovy a zra-

zu prižnú suché seno zápalkou a ke sa ohe rozjatril kriia "Ohe, ohe,
horí!" at.

Radokrádež — (Kleptomania).

Je to náklonnos ku kradnutiu. Nemocná osoba nútená je kradnú naj-

rozmanitejšie veci, na ktoré celkom potreby nemá, i to nožik, prstenok,

zaušnice, kúsok papieru, kúsok chleba a iné veci. Robí to len preto, aby svo-

jej náklonnosti zados uinila, o obyajne nese hanbu v rodine. Zvlášte

bohatšie panie sú tou chorobou zastihnuté.

Domýsavos.

lovek trpiaci na domýsavos myslí, že ho niekto klame a behá od sú-

du do súdu; alebo namýša si, že je potlaený od svojho predstaveného, že
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jeho prácu nikto neuznáva, že mu nechcejú plat podvýši, jednynn slovom
cíti sa prenasledovaným. Druhý zase myslí, že má raka v bruchu, hada v re-
vách, žabu v modzgu; ítajúc rozmanité ohlášky v novinách, o rozmanitých

príinách chorôb at., myslí si, že on tiež trpí na takú nemoc a ide od lekára

k lekárovi, vydáva peniaze, prehltá celé gallony liekov, apráve je celkom
zdravý a nepotrebuje zhola ni.

Bezzákladná obava.

Nepodvratnou skutonosou je, že vzrušenie, lepšie povedano duševná

zronenos, j ako na pr. trápne myšlienky, smútok, alebo obava, má vemi
veký vplyv na zdravie loveka. Dakedy sú tieto vplyvy len doasné, avšak

asto privádzajú stále rozbúrenie nervového systému. Jedon z najvážnejších

výjavov, patriacich do tejto triedy, je obava a namyslenie vyviujúce choro-

bu. Sú mnohí udia, u ktorých obava stala sa mániou. Jedon sa obáva ztra-

ty majetku, iný ztraty zamestnania, tretí smrti daktorého úda rodiny at.
Prevažná iastka tých, ktorí sa stali obeami obavy, sú takí, ktorí sa obávajú

choroby.

Tisíce udí sú neprestajne muení obavou suchotín, iní zase obávajú sa

iných povážlivých chorôb. Mnohorazy obava namerená je len v jednom

smere, vzahuje sa len na jednu vec.

Jedon trpí na klopanie srdca a pre namýšanie bude sa nazdáva, že mu
hrozí porážka srdca. Iný trpí asom na oslabenie nôh, alebo nepatrné bole-

nie v krížoch, ale domnieva sa, že jeho chrbtová kos je vemi povážlivé na-

padnutá; iných zase stále trápi jakási nevysvetlitená obava, že upadnú do

dajakej choroby.

Nielen prítomnos rozmanitých príznakov privádza daktorých do cho-

robnej obavy, ale u citlivých udí už i ítanie spisov o ažkých chorobách

privedie loveka, že sa vmyslia do dajakej nemoce, o vemi škodlivo úin-

kuje na nervový systém.

V takom ase, ke cholera, alebo osýpky zúria, mnoKo osôb podlieha

týmto chorobám jedine pre obavu.

Otvorené pojednávanie v asopisoch a mesaníkoch o odrodení, ili de-

generovaní, zvýšilo poe obetí strachu pred chorobou. Tisíci ítali o de-

dinej choromysenosti a degenerácii a z kratochvíle vyhadali v dejinách

rodiny prípady choromysenosti, alebo prípady nervových chorôb medzi

predkami. V najviacerých prípadoch výsledky pátrania spoívajú na vemi
nespoahlivých základoch, ale biedne cfbete strachu zaínajú uznáva i sa-

mých seba za degenerovaných, nosiac v sebe rozmanité zárodky chorôb ner-

vov a mysle.

Mnohí udia, ktorí v normálnom stave boli tí najzdravší, pod vplyvom
strachu upadli do šialenstva.

Nemožno pochybova o tom, že obava pred chorobou môže zapríini

povážlivé rozbúrenie v celej telesnej sústave. Ci také rozbúrenie je v stave

pôsobi zmeny v telesnom systéme, to ešte je nie dokázané, avšak v niekto-

rých prípadocb zdá sa ono by pravdepodobným. Množstvo lekárskych

úvah dokazuje, že obava pred dajakou chorobou môže zväši náchylnos ku
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tej chorobe. Dokázané bolo, že nemierna náklonnos ku zaerveneniu, ku

zajachtávaniu a mrtvica vždy je sprevádzaná rozbúrením nervov. Lieenie
osôb, trpiacich na choroby zapríinené strachom, vyžaduje vekú obratnos
v rei, taktinos a vytrvalos.

Vysmia sa osobám za ich obavu pred chorobou a poveda im, že sú

zdraví a že si chorobu len namýšajú, to ich nepresvedí, ani nevyliei. Naj-

lepší spôsob je opre sa na príznaky, ktoré pacient predostre, previes dô-

kladnú prehliadku a vtedy pomaly a opatrne presvedi pacienta o bezzásad-

nosti jeho obavy. Suggestia (nahovorenie), pomocou hypnotismu, alebo i

bez toho, má vemi úinný vplyv. Osoby, trpiace následkom obavy pred ne-

mocou, majú by vemi opatrné vo vyberaní lekára. Klamári a šarlatáni mô-
žu narobi nesmiernej škody v takýchto prípadoch.

Lieenie duševných chorôb.

Ešte len pred sto rokmi osud choromyselných bol vemi poutovania
hodným. Apráve nemocní neboli pokladaní, ako v dobách stredovekých za

"posadlých diablom", za "arodejníkov" at., predsa držaní boli ako zlode-

ji, tuláci a boli pozatváraní. V takých žalároch, zbavení rozumu a slobody,

ležali spútaní ako zvieratá — hladní, biovaní, lebo sa myslelo, že tí neša-

stníci sú "zlej vôle" a že len tvrdou námahou — biom a motúzami — môžu
by zkrotení. Pozdejšie zariadily štáty zvláštne ústavy pre choromysených,

ktoré stály pod dozorom lekárov a tak vyvinula sa v druhej polovici stoletia

pelivos o choromyselných, šialených, slabomyselných. Všade povstaly ta-

ké ústavy zariadené pre takých nešastníkov, kde špeciálni lekári zaoberajú

sa nimi od rána do noci; takým spôsobom všetkým ukrutnostiam urobil sa ko-

nec raz na vždy a súcit, láska k blížnemu stály sa vodcovskými zásadami

v tých ústavoch. Netvrdíme, že každý prípad choroby duševnej musí by
oddaný takému ústavu, lebo vemi asto pri náležitej pelivosti a duševnom

pokoji zmiznú tie nemoce bez pomoci ústavu. V takých prípadoch nemocný

potrebuje pokoj, po druhé pokoj a po tretie pokoj. Divadlá, koncerty a zá-

bavy nepomáhajú chorému. Pamätajme, že musíme liei prílišnú únavu

sústavy nervovej a ím menej nových dojmov necháme pôsobi na nemocné-

ho, tým skorej nájdeme cestu k vyzdraveniu. Siliaci vzduch prímorský, pre-

chádzky po brehoch morských, vzduch lesný, vzduch a lesná samota, oživo-

vaná bublaním potôka a spevom vtáctva — to sú miesta, aké má nemocný

navštevova; tým napomáha sa chu k jedeniu a spánok. ítal som báse
1. Gr. Orlova, ktorú podávam v mojej knihe preto, lebo mnohé nemoce boly

vylieené nie v palácoch, ale pod holým nebom, v horách, lesoch a na bre-

hoch morských.

ZAVZNI ŠUMOM. . .

Zavzni šumom, hustá hora,

rozbúrené utíš city

a zmierni bô, žeravý bô,
o je v hbku duše vrytý.
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Ach, sovri ma do náruia,

poskytni skrýš v sladkom lone

a ovej ma sviežim vzduchom
balzamovej ubovône.

Ha, ja bežím, spiecham k tebe,

ako diea k dobrej matke,

s plaom, bôom, žiaom v srdci

poúbi ti pery sladké. . .

Nuž zavzni len, zavzni piesou

a utíš mi srdca bôle;

ja sa zatia budem modli
v tvojom skvostnom vekostole.

Piese: tlkot srdca tvojho

bôle stíši, upokojí;

balzamový vonný vozduch

rany srdca mi zahojí. . . I. Gr. Orlov.

alej netreba bra do povahy nesmyselné výrazy nemocného a dokazo-
va mu, že sú ony nesprávne, lebo ím viac mu odporujeme, tým viac mu
škodíme. Jestli je možno, zamestnajm e chorého v záhrade. Pracujme i

sami s nim, povzbudzujme ho, aby nás v práci napodoboval; to má vemi
blahodarný vliv na nemocného. Nemáme necha chorého bez dozoru, naj-

mä pri náklonnosti samovraždy. Lieky mu žiadne nedávajme len na pred-
pis lekára.

Opatrné užívanie vody, menovite prudkou striekakou (Shower bath)

hrá vekú úlohu a je vemi znaným faktorom lieebným pri duševných cho-

robách. Natieranie, polievanie, ovíjanie a obklady (zvlášte pri návaloch
krvi do hlavy) sú užitoné, menovite, ke nemocný leží pokojne v posteli a

myšlienky jeho odvádzajú sa od klamných predstáv. Pri tých procedúrach

tiež sa treba poradi lekára. Masáž a elektrika tiež môžu by užívané pri

niektorých chorobách duševných. Pokrm má by silný a ponevá mnohí ne-

mocní kryjú podávané im pokrmy, len aby jes nemuseli, preto máme sa na

vlastné oi presvedi, i nemocný skutone jie. Pomocou silného pokrmu
vracajú sa telesné sily a duševné zdravie.

Ako sme už spomenuli, sú i také prípady, že nemocný stane sa nebez-

peným a ošetrovanie domáce je nepreveditené. Ponevá pri takých až-
ších nemociach v každom okamihu môžeme oakáva záchvat zúrivosti, tu

treba sa hne stara, aby nemocný dopravený bol do ústavu.





XIV. KNIHA.

Konštituné
nemoce
a ich lieenie.

OBRAZ 331.

Jaký pokrm taká krv — jaká krv, také adravie — zdravému
je svet milý a chorý stáva sa archou samého seba i iných.
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KONŠTITUNÉ CHOROBY.

Konštituné nemoce môžu povsta následkom vadného složenia krve

(chudokrvnos, badnika at.) alebo následkom chorobnej výmeny látok

(pakostnica at.).
O mnohých konštituných chorobách pojednávali sme pod iným záhla-

vím v tejto knihe a tu pohovoríme o takých nemociach, o ktorých ešte sme
nehovorili.

CHUDOKRVNOS (ANAEMIA).

Chudokrvnos je vemi nebezpená nemoc. Zväša napáda deti, diev-

ky a mladé ženy zvláštne v dobe, kedy sa duch a telesné ústroje vyviujú.

Ide tu o zmenšenie množstva krve, ktoré môže vzniknú z najrozmanitejších

príin, ako krvácanie z nosa, z púc a zo žalúdka, alej krvácanie z

rezných rán, krvácanie pri pôrodoch a pri mesanom istení žien.

Ale môže sa krv zmenši i vtedy, ke ústroje, ktoré tvoria krv, nemôžu na-

hradi toko krvi, koko sa v tele spotrebovalo. Práve v dobe poínajúcej

zralosti pohlavnej, stávajú sa v ženskom tele prevraty, telo sa viac vyviuje

a k tomu vyvinutiu potreba viac krvi. Ponevá v tej dobe obyajne tratí sa

chu k jedlu a ponevá duch a telo býva v tej dobe vemi nemáhavé v ško-

lách a domácnosti, preto viac krvi sa spotrebuje, než sa nahra uje a z toho

povstáva potom chudokrvnos. Nedostatoná náhrada krvi pochádza alebo

z toho, že nemocný málo jie, alebo že potrava je nie primeraná, alebo apráve
potrava je primeraná i dostatoná, ale sa poriadne neztrávi a v krv nepremení.

Príznaky:—Hlavným príznakom tej nemoce je bados kože. Vide
môžeme dievky a mladé ženy s badou barvou na koži. Barva tvári je žltavá

zeleno-siná a leskne sa ako vosk; ústa, oné vka a asna sú zdnuká badé.
Dostavuje sa ošklivos žalúdka, neporiadok v trávení a ztrata apetítu ku je-

deniu. Bô trápi najviac vrch hlavy, mdlos a slabos celého tela je na den-

nom poriadku. Ženy a dievky majú zimné nohy, zimné ruky, skoro prechlad-

nú, srdce silnejšie bije, oddych krátky, niekedy nastúpi veké krvácanie z no-

sa, zlé rozmary, slabos pamäti, huanie v ušiach, hystéria, ke a zácpa ža-

lúdka, bô kríža, slabos, závrat, žia a pla.

Ale i mužské pohlavie trpí na tú nemoc. Príznakmi u mladíkov sú:

Slabý vývoj telesný, badá barva tvári, nechu k jedlu, bô hlavy at. Prí-

inami chudokrvnosti u mladíkov sú: Namáhanie tela a ducha, ztrata seme-

na, samoprznenie a iné zlé zvyky, nedostatoný pokrm at.

Lieenie:—Prvá pomoc ku zlepšeniu a ku vylieeniu sa z chudokrvnosti

je správna výživa a ostatné prostriedky i to z lekárne i domáce sú len pobo-
nými pomáhatemi. Hlavnou úlohou má by tvorenie a nahrádzanie novej

krvi. Lekári i nelekári predpisujú celú armádu železných preparátov a ne-

mocní myslia, že sú to lieky spásonosné. Nao dáva dievke, žene alebo ju-

nákovi železné pilulky, železné lieky, jestli výživa nie je správna? Co nemoc-

nému, alebo nemocnej zo železa, jestli mu nedáme prostriedkov, ktoré majú
vytvori vonú bielkovinu, ktorá je hlavnou podmienkou pre tvorbu krve?
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Hlavná vec je tvorenie krve a to záleží viac od kuchyne, než od lekárnika.

Viedlo by to aleko, ke by sme chceli sostavi soznam jedál pre chudokrv-

ných a preto pripomneme v krátkosti len to, že' mlieko, vajcia surové alebo

na mäkko uvarené, ktoré majú sa jes v malých dávkach ale asto — potom
maslo, dobré šavnaté mäso (ale nie veprovina), kakao, ryžu, hrach, silnú

polievku, krupicové jedlá, k pitiu istú vodu, pivo a ervené víno v malých

dávkach — to sú tie najlepšie lieky, na ktoré môžeme sa spusti ke trpíme

na chudokrvnos. Okrem potravy a nápoju treba vdýcha hlboko istý, zdra-

vý vzduch. Izba, kde taký nemocný býva, má by asto prevetraná. Jestli

nemocný môže chodi, dobre je zdržova sa pod stromami v parku, v lese a v

poli. Dobrá potrava, istý vzduch hlboké dýchanie, teplé šaty, istota tela a

mysle, mierny pohyb (telocvik), to sú tí najväší lekári, lekárnici, mudrci; to

sú tí majstrovia, ktorí tvoria istú, ervenú krv u loveka z potravy, jestli je

trovenie dobré. Pri lieení chudokrvnosti máme obmedzi telesné a duševné

namáhanie, dráždivosti, náruživosti a všetky dráždivé nápoje. A teraz poho-
voríme o liekoch. Vemi dobre pomáhajú borovnice, jablník, sladi a rebrí-

ok; tak samo aj aj, pripravený z pelyku a z cintarie, pije sa asi šialku na
de. Možno rozmieša jednu malú lyžiku pelyku v šialke horúcej vody a k
tomu doda trochu kriedy. Rozmieša a vypi tri razy denne. Proti krvá-

caniu u žien môže sa pi aj rýbizový. Odporúania hodná je tak zvaná:

TINCTUR^ FERRI CHLORIDI.

Užíva sa 20 kvapiek v pol poháre vody tri razy denne, vždy po jedení.

Ponevá každé železo hubí zuby, najlepšie je užíva tú tinktúru cez rúroku
z pera husieho, takým spôsobom nepoškodí zubom.

2) Proti chudokrvnosti pochádzajúcej od ažkej práce:

Ferri Sulphatis Exsiccati 24 grains

Acidi Arseniosi 1 grain

Extr. Nucis Vomicae 1 2 grains

Aloin 5 grains

Extr. Cinchonae 1 drachm

M. 24 pills. Sig. One pili each meal (jednu pilulku po každom jedení).

K dostaniu v každej lekárni.

alšie recepty sú udané i v "Domácej lekárni". Vi obsah.

PAKOSTNICA (ARTHRITIS).

Na rheumatismus trpia najviac úbohí udia a na pakostnicu zase bohatší,

ktorí požívajú silný pokrm, mnoho mäsa a tuku, mnoho vína, piva a ktorí sa

málo pohybujú. Najistejším príznakom tejto nemoce je opuchlina a nabeh-

nutie lánkov, v ktorých nahromadila sa moová kyselina a následkom toho sú

zapálené, opuchnuté. alšími príznakmi sú nechu k jedlu, ažkos pri tro-

vení, veké duševné rozúlenie a klopanie srdca, dusivos, nepokojný spánok,

silné potenie v noci a mo je vemi hustý, ervený. Prvý záchvat prichádza

zväša v noci. Veer je lovek zdravý, veselý, ni mu nechybí. V noci

vzbudí sa zo spánku, napáda ho ohromný bô a. nazdáva sa, ako by ho niekto
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najostrejším nástrojom do nohy pichal, zárove dostaví sa i horúka a pot.

K ránu boas ustupuje, palec na nohe tlstne, ervenej e, svrbí a cez de je bo-

as dos znesitená, ale v noci zase sa to opakuje tak jako v prvú noc. Tie

nápady trvajú 6— 10 dní a konene nemoc sa pomaly tratí. Pakostnica mô-
že by aj chronická. Pri tej nielen palce ale i iné lánky sú zachvátené, opu-

chlina je väšia a väšia, údy stávajú sa nepohyblivými a boastnými. Ale

i vnútorné ústroje, ako srdce, modzog, žalúdok a adviny trpia, to dokazuje

nepravidelné trovenie, silné klopanie srdca a nepravidelnos obehu krve at.

PODAGRA A CHIRAGRA.

Ke pakostnica napáda lánky nôh, menuje sa Podagra a ke lánky

v rukách sú zachvátené, ten stav menuje sa Chiragra.

Na podagru trpí výhradne mužské a na chiragru ženské pohlavie. Tie

choroby trápia zvlášte rybárov, koišov, práky, to jest udí, ktorí násled-

kom ich zamestnania, škodlivých vlivov chráni sa nemôžu.

Lieenie:— 1 ) Pri záchvatoch treba namoi ruku alebo nohu do zim-

nej alebo do horúcej vody a drža zachvátenú as vo vode za 5 alebo za de-

sa minút.

2) Doktor Deveran píše, že trpel za 25 rokov na pakostnicu a že vraj

vylieil sa kávou. Pil kávu viac razy denne a prikladal do kávy namoené
handry na nohu.

3) Kúp v lekárni Cathartic Active Pills a užívaj z nich jednu alebo dve
na noc. Okrem toho daj si zrobi nasledujúci liek:

Wine of Colchicum 4 ounces

Liquor Potassa 4 ounces

Mix. Dávka: Jednu lyžiku tri alebo štyri razy denne.

4) Vezmeme kuchynskú so, dáme ju do vrecka, zohrejeme a horúcu

priložíme na zachvátené miesta. Náhle obkladok je chladný má sa zameni
erstvým teplým. Starý obkladok sa má odhodi.

5) Pri chronických záchvatoch treba napadnutú as pokry v horúcej

vode namáanou handrou a na povrch tej da suchú a všetko to obali (han-

dra musí by celkom mokrá) a ahnú si do postele.

6) Proti podagre a chiragre odporúa sa prikladanie tenkých kúskov zo

surového mäsa hovädzieho, to sa má opakova každé 4—5 hodín. Odporú-

a sa tiež i soný obkladok horúci ako je opísaný vyššie pod íslom 4.

RHEUMATISMUS (HOSTEC).

Rheumatismus, alebo "Hostec" je nemoc krve a nervov, zakladá sa na

zvláštnej zmene krvi a tá zmena záleží hlavne v tom, že krv o mnoho viac

kyseliny moovej obsahuje než obyajne. Prichádza od prechladnutia a za-

chvacuje svaly, sväzky, lánky, kluby a tiež aj kosti. Najviac trpia na rheu-

matismus chudobní, ažko pracujúci udia, vystavení rýchlej zmene tepla v zi-
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me alebo naopak, ktorí škodlivých tých vlivov chráni sa nemôžu

ako delníci, sluhovia, práky at. Apráve hlavnými príinami

tejto nemoce je prechladnutie, premena v povetrí, studené byty,

také prechladnutia môžu napadnú aj iné ústroje a zapríini iné

nemoce, ako zapálenie púc, katar, typhus a iné. Rheumatismus

prechádza z jedného miesta na druhé a zachvacuje raz ten raz iný

úd, alebo zastaví sa len na jednom mieste. Boasti sú mnohoráz

veké, nesnesitené, trhavé alebo bodavé, Jestli sa nemoc za-

hniezdí do niektorého lánku, ten nabehá, puchne, úd zdrevenie

tak, že pohybovanie stane sa nemožným. Hostec nešanuje ani starých, ani

mladých; objavuje sa v rozliných formách a poda toho môže by klubový,

lánkový, náhly (akutný) alebo chronický. Tie rozmanité formy opísané

sú v nasledujúcich riadkach a inde v tejto knihe.

Hostec svalový zachvacuje svaly a spôsobuje akúsi tupú boas v sva-

loch, ktoré stávajú sa mäkšími, vemi citlivými a každý pohyb, každé dot-

knutie sa boavého miesta zvyšuje boas apráve sám úd nie je zachvátený

ani spuchnutý, nabehlý. Svalový rheumatismus vystupuje na rôznych mie-

stach tela, ako v hlave, v zuboch, v krku tak, že lovek ledva môže hlavou a
.

krkom hýba.

alej hostec prsný zachvacujúci prsné svaly a svaly medzi rebrami pô-

sobí veký bô pri každom dotknutí sa tých svalov. Zase môže by hostec

aj v kluboch (v kýoch) ; i ten napáda vemi náhle a každý pohyb, niekedy

i ležanie v posteli prináša neznesitené boasti, od ktorých nemocný sa krúti,

vrtí až do nevydržania. Ale kýový hostec netreba zameni s choroboiT

Ischias. Ischias je prechladnutie sedacého nervu, kdežto kýový hostec je

nemoc svalov.

Lieenie:— I ) Najlepším prostriedkom proti všetkým rheumatismusom

je teplo, to jest zahrievanie boliacich údov. Pri horúkach nech pije chorý le-

monádu a na hlavu má sa mu položi studený obkladok. Dobre je boastný

úd nad horúcou parou asi za 1 O minút vypari, potom ho suchým runíkom
vytiera a hned* žatým, najprv káfrom a potom špiritusom kožu natrie. Vo
vekých bôoch možno aj obkladok z horici priloži, po om obyajne ho-

stec cez noc zmizne.

2) Do natierania môžeme potrebova aj opodeldok, chloroform a kro-

tonový olej. Pri svalovom hostcu v kýach robíme takto: — Priložme dlhý,

do horúcej vody namáaný a vykrútený obkladok na chrbát, tak aby celú

chrbtovú kos zakryl a necháme ho tam za I O minút. Potom to miesto vy-

trieme do sucha a hne za tým namastíme okolie krížom Hoffmanským bal-

samom, o možno dosta v každej lekárni. Jestli sa tento spôsob lieenia

hne na poiatku potrebuje a nemoc je nezanedbala, ten prostriedok pomáha

rýchle.

3) aj robený z bazy a z lipového kvetu tiež nese pomoc. Pije sa ráno

a veer po jednej šialke.

4) Elektrika je tiež výborným prostriedkom. Tu podáme opis o liee-

ní jedného loveka zo zkúsenosti doktora Jos. Peírka, ktorý píše, že jeden

lovek ležal už tri týždne na hostec a každé pohnutie bolo mu vemi tráplivé

a ku koncu ani sa pohnú nemohol. Doktor vzal so sebou elektrickú mašinu.
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navštívil chorého a hovoril mu, aby sa obrátil doluznaky (na brucho), že ho

chce elektrizova. Chorý sa chcel obráti, ale pre náramnú boas nemohol
a doktor s pomocou druhého loveka obrátil chorého sám. Potom pustil

elektrický prúd po celom zadku, hore-dolu a po skonení elektrizovania ho-

voril chorému, aby sa sám horeznaky obrátil.

"Doktore, to je nie možno", hovoril s plaom nemocný.

"Musíte to aspo probova, aby som znal, i vám elektrika bude úinko-

va alebo nie", odpovedal doktor.

Nemocný napnul všetky sily a ha: hodil sebou ako ryba a krial:

"To je zázrak, to je zázrak"!

Doktor mu potom radil, aby si sadnul, nao nemocný zase hovoril:

"Co že myslíte pane daktoré, ve to je celkom nemožné, aby som si

sadnul."

"Nuž aspo probujte", napomínal ho lekár; "ja vám pomôžem" — a

chytil ho za ruku bez toho, aby mu zdanlivé pomáhal, nemocný zase napnul

sily a sadnul si bez všetkých' boastí akoby nikdy nebol chorý. Aké zadive-

nie nastalo v tomto dome, môže si to ct. itate sám domysle. Za pár dní

bol vylieený a pošiel do roboty. Niektorí zkúmatelia myslia, že rheumati-

smus (hostec), povstáva z nedostatkov elektriny v koži alebo vo svaloch.

Da hore udaného príkladu môže to by pravda.

HOSTEC NÁHLY (AKÚTNY).
Hostec náhly je horší než svalový. Už pred nemocou pokazujú sa prí-

znaky, ako slabos tela, nechu k jedlu a slabá triaška (zimnica), ktorá sa

pomaly zväšuje. Po tých príznakoch lánky poínajú puchnu, boavé mie-

sta ervena a na miestach opuchnutých hromadí sa žltá, škaredá tekutina.

Jestli zapálenie lánku je trvalejšie, z tekutiny stane sa hnis o znamená, že

nemoc sa zhoršila. Hostec náhly rozoznávame od suchého alebo od chronic-

kého tým, že je spojený s horúkou. Mo je ervený, niekedy hlinastý a má
kyslý zápach. Po zmiznutí horúky, boasti i zapálenia miznú. Hostec náhly

rozpoznávame od pakostnice tým, že hostec zastihuje obyajne väšie lánky
ako kolená, lokte, lopatky a pakostnica zase menšie lánky zvlášte prsty na

nohách.

Lieenie hostca náhleho:— 1 ) Náhle vidíme, že niektorý lánok opúcha

a triaška (zimnica) sa dostaví, nech nemocný ahne do postele. Ke po

zimnici nastáva horúka, priklada treba zimné obklady na hlavu a asto ich

zamiea. Pi možno mandlové mlieko (roztlené a v zimnej vode dobre

rozmiešané mandle), alebo lemonádu. Jestli stolica je nie v poriadku a zác-

pa trápi chorého má sa mu da rebarbarový prášok, alebo ricinový olej (Cas-

tor Oil) alebo horká so alebo klistýr. Jestli nastane veké potenie a vidíme

malé vyrážky, to je dobrým znakom a netreba proti tomu ni robi, aby sa to

nezahnalo. Proti vekým boastiam dáva sa "Morphium", ale len na predpis

lekára.

Jestli opuchlina sa nemenší natreme ju Jódovou Tinktúrou, ale tá sa má
s vodou rozpusti Poas horúky netreba ni jes okrem šialky horúceho

mlieka alebo polievky. Vystríha sa všetkých nápojov vyjmúc vody a lemo-

nády. Diéta má sa zadrža, lebo z toho môžu povsta choroby srdca a iné.
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CHRONICKÝ RHEUMATISMUS (HOSTEC).

(Suchá lámka).

Chronický rheumatismus zachvacuje najastejšie staršie osoby a rozpoz-

náva sa od náhleho v tom, že zriedka prichádza s horúkou a zimnicou; po

druhé, že obyajne neprechádza z jedného miesta na druhé, ale zahniezdi sa

do jedného, alebo do viacerých bližších lánkov, ako do rúk, nôh, kolena a

lopatky. Má tri stupne: V prvom nižšom stupni kolená a lopatky spôsobujú

veké boasti, zvlášte pri zmene povetria, pri práci a väšom pohybovaní

údov. Druhý stupe je nebezpenejší, lebo v tom lánky zachvátené nabehnú,

zväšujú sa a stanú sa nepohyblivými, najmä v lánkoch prstov. V treom
najvyššom stupni lánky, pozostávajúce z chrúpok, menia sa na kos a vyze-

rajú ako výrostky; preto údy stanú sa nepohyblivými a zárove všelijako sú

zkrútené. Príinami chronického rheumatismusu sú náhle prechladnutie, vlh-

ké, tmavé byty, zima a mokrota tela.

Lieenie:—Najlepším prostriedkom sú kúpele, do ktorých môžeme pri-

da horkú so, alebo sirku. Kúpe má by dobre teplá; zpoiatku treba sa

kúpa asi za štvr hodiny, pozdejšie vždy dlhšie sede vo vode (i celú hodi-

nu). Asi po 30 takých kúpeoch nastane polepšenie alebo i celé vylieenie.

Po každom kúpaní sa treba telo dobre poutiera a potom sa káfrovým špiri-

tusom asi za 1 O minút natiera. Vnútorne môžu sa potrebova krvoistiace

aje a iné lieky. (Vi Domácu Lekáru. ')

MALGIA ALEBO SVALOVÝ RHEUMATISMUS.
(Dr. Lyon).

Proti svalovému rheumatismu odporúa sa:

1 ) Fl. Extr. Cimicifuga 1 ounce

Fl. Extr. Erythroxylon 1 ounce

Tr. Guaiac Ammon. 1 ounce

Dávka: Lyžika s vodou tri razy denne.

2) Baume de Fioraventi 2 drachms

Spir. Camphor 2 drachms

Spir. Terebinth 45 minims

Chlorofor 75 minims

Menthol 30 grains

To je liniment a tým sa majú zachvátené miesta natiera. *

3) udia trpiaci na pakostnicu a na obyajný rheumatismus majú užíva

Potassii lodidi 1 drachm

Sodii Salicylatis 1 drachm

M. For 24 tablets. Dávka jednu alebo i dve tabletky po každom je-

d eni.
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LIEKY PROTI LÁNKOVÉMU RHEUMATISMU.

1 ) Euonymin 4 grains

Podophyllin 1 grain

Aloin 1 grain

For 16 tablets. Dávka: Jednu ráno a jednu veer.

2) Liniment.

Menthol 1 drachm

Acid Salicylic 2 drachms

Methyl Salicylate 1 drachm

Alcohol q. s. 1 ounce

Zachvátené miesta pomastime týmto linimentom pomocou štetoky, na

to priložíme bavlnu alebo hrubý runík a všetko obvineme handrikou.



XV. KNIHA

Kožné nemoce
a ich lieenie

Chroba robi sa na hnoji a preto dajme pozor, aby sme nepripravili

pôdu i v našich telách chrobai.
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KOZNE NEMOCE.
"Vyrážky sú písmom, ktoré nemoc v koži vypísala."

Koža tela zdravého loveka musí by ružovej barvy a napnutá bez

jakýchkovek záhybov. Zdravá kože je zrkadlom zdravia, zrkadlom vnú-

torného žitia. Koža je i prorokom zdravia a o z nej (z tela) chce vyjs

von, tomu sa musí napomáha, aby to skutone z tela vyjs mohlo. Noné
poty svedia o vekom množstve nezdravých látok, ktoré chcejú priro-

dzenou cestou dosta sa z tela von; poty svedia aj o tom, že v tele je

toko neistoty, že ju nemôžeme viac snies a preto prirodzenos sama

usiluje sa hojnými potmi telu' pomôc.

Satý nemôžeme považova za dostatonú ochranu kože, naopak, asto

sú šaty pôvodcami chorôb kožných. I niet divu, že ústroj, jako koža, ktorá

je celá vystavená rôznym škodlivostiam, onemocnieva najrozmanitejšími

spôsobami.

Armáda kožných nemocí je tak veká, že mnohí lekári posvätili svoj

celý as chorobám kožným.

Pri lieení kožných chorôb vekú rollu hrá voda, slnko a povetrie.

Nadovšetko pamäta máme, že koža je našou prirodzenou košeou a ako

košea tak aj koža musí sa drža v istote. Na nasledujúcich stranách opí-

šeme niektoré kožné nemoce a ich lieenie.

ABSCESS — BOLIAK (TAL'OG).

Abscess je ohraniené zapálenie podkožného tkaniva a samej koži. U
niektorých udí sotva sa jeden boliak ztratí a hne sa druhý zjaví to na

šiji, to na zadku, pod pazuchou, na stehnách a iných miestach tela. Zpoiat-

ku koža zaerveneje, pomaly robí sa viac a viac trusu, koža sa napína, vred

sa zväšuje a lovek cíti veké boasti i pri tom najmenšom dotknutí sa za-

páleného miesta. Stáva sa že boliak dá sa rozohna, ke hne na poiat-

ku prikladáme na nieo rozháajúceho. Professor King odporúa Kajepu-

tový liniment, ktorý sa robí takto:

Vezmi Oleju Kajeputového (Cajeput Oil) 1 unciu

Oleju Sassafrasového (Sassafrass Oil) 1 unciu

Oleju Olivového (Olive Oil) 1 unciu

Káfru spráškovaného (Camphor powdered) 1 unciu

To sa má všetko dobre rozmieša. Prikladá sa na boliak pomocou

plátenka.

2) Kneipp odporúa Grécke Seno (Fenugrek). Z gréckeho sena robí

sa odvar, dá sa na plátno a priloží sa teplý na vred.

3) Hovorí sa, že prerezaná a v popole napoly upeená cibua prilože-

ná na vred, prinesie ho rýchle ku zralosti.

4) Priklada handriku namoenú do terpentýnového oleja (Turpen-

tine Oil). Tak samo dobre úinkuje i Arniková tinktúra.

5) Smiešaj jednu lyžku múky s jednou lyžkou umbieru (zázvoru)
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S trocha vody a prilož na boliak. Vnútorne užívaj aj z lopúcha, aj sassa-

frasový, alebo akýkovek diaphoretický (pot vzbudzujúci) prostriedok.

Aby boliak ím skorej "dozrel", máme priklada na Diachylovú

mas; náhle boliak dozrel, to jest, ke už je na povrchu žltastý, máme ho

prereza istým nožom, hnis pozorne odstráni a otvor potom isto drža.

Po prerezaní boliaka netreba na ni priklada, alebo lepi, ale vzia kúsok

istej handriky a vloži ju do rany, do samého otvoru, aby sa rana zvonku

nehojila, ale zdnuká. Mnohí nalepia nieo na ranu a po zahojení sa tejže,

vred sa zase navráti a rastie ako predtým.

KARBUNKL (PÁLIVÝ PUZGIER).

Karbunkl je ni iného, ako boliak, ale vyžaduje väšiu opatrnos než

jednoduchý boliak, ponevá tu prudké a rozsiahle zapálenie ku snetivému

odumreniu onemocnelej asti kože a tkaniva podkožného, a tým i k smrti

nies môže. Najlepšie je priklada zimné obkladky na umiernenie zapále-

nia. Ke sa vrchol karbunklu zväšuje, treba na om urobi otvor, aby
obsah vyteka mohol. Na to priklada cupaninu alebo kúsky plátna namo-
ené do vápenej vody, aby rana bola istá. Ke sa rana zlepšila, máme
s lieením pokraova tak, ako sme to opísali pri vredoch. (Vi vredy.)

ŠUPINY NA HLAVE.
( Lišaj šupinatý.

)

Podstata prílišného množstva šupín na hlave leží vo zväšenej innosti

tukových žliaz a v chorobnom odpadaní (lupení) hornej asti kože. Je to

lišaj šupinatý a povstáva z ružových, útlych roztrúsených šupín, ktoré po-

tom schnú a z toho robia sa látky, vyzerajúce ako otruby po celej hlave,

svrbia tak, že si lovek ani rady nezná a musí sa neprestajne škraba.

Lieenie:— 1 ) istota. Kúpte si v lekárni zeleného mydla (Green Soap)

a tým vymývajte si hlavu raz alebo dva razy na týžde. Po takom umývaní
majú sa vlasy dobre vyesa, aby sa šupiny odstránily. Ostré esanie dráždi

kožu hlavy a uvoluje vlasy tak, že vypadajú a zanechávajú plešinu. Preto

máme by ostražití pri esaní vlasov.

2) Namasti hlavu dobre rozbitým žltkom z vajca a potom vymy hla-

vu teplou vodou. Ten prostriedok vemi blahodarne úinkuje.

3) Doktor Davis predpisuje nasledujúce umývadlo: Jednu unciu sirky

(Flour of Sulphur) dáme do jednej kvarty vody. Dobre rozmiešame a

necháme stá za pár hodín. Potom istú vodu s vrchu slejeme do faše,

ale tak, aby usadlina zostala na dne.

Tou vodou namáame hlavu každé ráno. Dr. Davis hovorí, že sám
trpel na šupiny za šes rokov a tou tekutinou vylieil sa behom troch týž-

dov celkom do istá.

SVRAB (SCABIES).

Svrab je chytavá, živoíchom zapríinená kožná nemoc a prenáša sa

z jedného loveka na druhého alebo môže pochádza od vekej neistoty

tela. Usadzuje sa zvlášte na okrajoch prstov, medzi prstami na okolí pod-
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pazušia, na pupku, pod kolenami, nezriedka na dlani a v prípadoch zaned-

baných môže zachváti aj celé telo. Tie, oku sotva viditené živoíchy za-

žerú sa do kože a zapríiujú strašné svrbenie, pri om sa lovek musí nepre-

stane škraba. Na miestach, kde zárodky sa usadily, tvoria sa puchieriky,

ktoré škrabaním sa zhoršujú a môžu zapríini špatné sbieranie sa kože a

vredovitos celého tela, jestli sa nemocný nestará o istotu a sa hne do

lieenia nedá.

Lieenie:— 1) Kúpte si v lekárni:

Storaksu (Storax) 4 uncie

Repkového oleju (Rape Oil) 4 uncie

Rozmiešajte to dobre a veer pred líhaním natrite si celé telo tou ma-

sou a na druhé ráno umyjte sa so zeleným tekutým mydlom (Green Soap) ;

to opakujte za tri veere a tri rána. Na štvrtý de zeistavte lieenie a vy-

kajte, i svrbenie už prestalo. Ponevá obyajne i viacerí trpia v tom sa-

mom dome. preto radíme, aby sa všetci naraz lieili, iná lieenie je marné,

lebo ke sa jeden i vyliei, zase dostane nemoc od druhých.

2) Rozmiešajte sirku so šmalcom alebo s nesoleným maslom a tým na-

tierajte telo veer a ráno umývajte si telo zeleným mydlom ako sme to opí-

sali pod . 1

.

KOPRIVKA.
(Nettle Rash.)

Koprivka navštevuje najviac v lete takých udí, ktorí sa neradi kúpajú

a ktorých zažívacie ústroje sú v neporiadku. Poína sa malými výrutkami

na koži, práve tak, ako sa to stáva, ke nás kopriva poprchlí. Koprivkou

zachvátený lovek trpí obyajne i na zácpu, horúku, na bô hlavy at.
Hlavným príz'nakom je veké svrbenie kože, po om sa hne aj pupence

vyhodia po tele.

Lieenie:— 1) Nemocný má sa najprv dobre vykúpa, uži liek na pre-

hnanie a sa dobre vyvraca.

2) Rozpusti dve lyžky sódy (Bicarbonate of Sóda) v pintu zimnej

vody a tým si zachvátené miesta vymýva.

3) aj alebo tinktúra z koprivy (Common Nettle) vyliei bársakú ko-

privku. Oboje možno dosta v lekárach.

4) Umývaj telo octom s trochou vody rozriedeným.

KURIE OKÁ.

Pod kurím okom rozumieme výrostky, ktoré sú tvrdé ako roh, nachá-

dzajúce sa na palcoch, alebo medzi palcami a spôsobujúce ohromné múky.

Ponevá kurie oká pochádzajú obyajne od tlaku obuvi, najlepším pro-

striedkom by bolo nenosi tvrdlú obuv, ale mäkké sandaly alebo cez leto

boso chodi. Ale mnohí to uini nemôžu a preto podáme pár predpisov:
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Lieenie:— 1 ) Na miesto kde kurie oko leží, vyrežme do

obuve malú dierku, aby kurie oko bolo voné od tlaku.

2) Medzi flajstrami najlepšie sú tak zvané "Blue Jay

Corn Plasters" ktoré možno dosta v každej lekárni. Flaj-

stre a masti pomáhajú na as, ale kurie oko nevylieia. (Vi
obraz 313).

3) V páde, že je kurie oko vemi trapné, najlepšie

ís k lekárovi "Chiropodistovi", a da si ho vyrez'a.

4) Dobre úinkuje Jódová tinktúra ktorou natierame

kurie oko každý veer, potom si nohy vymoíme a poahe-
nie je isté. (Vi obraz 314).

5) Jestli kurie oko leží medzi palcami, treba, namoi
handriku do tinktúry jódovej rozmiešanej s glycerínom a

priloži ju na kurie oko každý veer pred spaním.

6) Veer teplý kúpe nôh a natieranie kurieho oka

mydlom, alebo dobrým linimentom.

7) Kúsok citrónu (lemon) priloži na kurie oko.

8) Cibua tiež pomáha. Namoi jednu cibuu do
silného octu. Nech stojí za 24 hodín. Potom prereza ju

na poli, rozobra na vrstvy, jednu z nich priloži na kurie

oko a obviaza, aby cibua pevne priliehala. To sa robí

ráno i veer, po om kurie oko dá sa vybra.

Obraz 314.

Natieranie

oka jódovou

tinktúrou.

LIŠAJ VO FÚZOCH (BARBIERSKY).
(Barbers Itch.)

Tento lišaj môže by prenesený pri holení britvou, mydlom, štetkou,

hrebeom alebo runíkom a delí sa na suchý i na mokrý lišaj. Suchý lišaj

nie je nebezpený, ale mokrý môže loveka trápi za celý život. Lišajom

zastihnutá as mierne svrbí; asi o 4—5 dní svrbenie stáva sa tak silným,

že si lovek nezná rady, škrabe sa do krvi a pr^ve tým škrabaním lišaj sa

hodne vyvíja.

Lieenie:— 1) Odstriha fúzy; kúpi si v lekárni bielobovej masti ktorá

sa vyrába z bieloby a v lekárni je znamá pod menom Unguentum (cerussae)

a tou natiera zachvátené miesta dva razy na de.
2) Daj si urobi v lekárni nasledujúcu me^:

Resorcin

Glycerín fl.

Rose Water fl.

Lac Sulphur

Bay rum to make 4 ounces.

Natieraj špondiou dva razy denne. Alebo

3) Prepared chalk

Coal tar

Glycerín fl.

Simple cerate

Natieraj zachvátené miesta.

90 grains,

4 drachms,

1 ounce,

Yl ounce.

1 ounce,

50 grains,

4 drachms,

5 ounces.
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LIŠAJ NA KOŽKE MUŽSKÉHO ÚDA.
Stáva sa, že na koži mužského úda robí sa lišaj, ktorý vyskytuje sa ná-

sledkom neistoty, samoprznenia alebo od iných neporiadkov a poína sa

malými puchierkami obyajne svrbiacimi. Tie puchierky pomaly pukajú a

jestli drží sa úd v istote vyschnú a je po chorobe. Jestli ale nemoc sa zaned-

báva, koža napuchne a z toho môže povsta nemoc, ktorú len lekár môže
doliei. Spomíname tú nemoc len preto, lebo lovek si môže mysle, že

je to nákaza a ke sa potom obráti na lekára, ktorý vec vyšetrí, alebo

na lekára ziskuchtivca, ten môže pacienta nastraši a ho o dobrú summu pe-

azí privies. Najlepšie je jestli nemocný moí si úd viac razy denne v letnej

vode, do ktorej môže prida trochu soli. Iné lieky sú tu nepotrebné.

LIŠAJ MOKRÝ.

Lišaj je zapálenie kožné, pri ktorom vyhadzujú sa maliké príšte asi

také veké ako proso; neskoršie otvárajú sa a zanechávajú po sebe mokrú
plochu. Také zapálenie niekedy sa šíri i na väšiu as kože a z toho povstá-

vajú ervenasté, paivé, mokré škvrny. Vyhádže sa zvlášte na rukách, ale

niekedy šíri sa po celom tele.

Lieenie:— 1) Natieraj lišaj ovinú petrolejom a obviaž plátenkom. To
sa má robi tri razy denne; zárove užívaj aj z lopuchového korea (Bur-

dock) a Sarsaparilly v rovných porciách smiešaných po šialke dva razy denne.

(Na odvar bere sa jednu lyžku lopuchového korea a jednu lyžku sarsaparilly

a varí sa za 10 minút v pinte vody).

2) Pokrájaj zelené, vlašské orechy na malé kúsky, daj ich do faše a

nalej na ne špiritusu vodou napoly rozriedeného; namo plátenko do tej

tinktúry a prikladaj na lišaj. (Tinktúra má štát asi za sedem dní, až tak sa

môže potrebova).

3) Kúp si v lekárni "Fluid Extract Oregon Grape Fruit" a užívaj z

neho po 20 kvapkách tri razy denne.

4) Vezmi jednu lyžiku puškového prachu a smiešaj ho v štyroch lyž-

kách octa. Prikladaj na lišaj dva razy denne.

5) Smiešaj dve lyžky ricinového oleja s dvoma lyžkami vápennej vody
a prikladaj na zachvátené miesta.

6) Cosmoline drží sa za vemi dobrý liek proti lišaj om. K dostaniu

v lekárach.

ECZEMA — LIŠAJ.

Eczema je najobyajnejšou kožnou chorobou a pôsobí udom vemi
mnoho nepríjemnosti. Poína sa zapálením, ervenosou a s menším-väším

svrbením kože; zárove vyvíjajú sa na rôznych miestach tela malé pupence,

ako špendlíkové hlávky; tie sú naplnené hnisom, alebo vystupujú ako šupina,

mechurina a chrasty. Po rozškrabaní alebo po popukaní pupencov ide z

nich matéria, a to robí eczemu mokrou. Taký hnis pomaly schne, zachvátené

miesta sú pokryté strupami, šupami kotrubom podobnými lupinami po om
za pár dní eczema sa zahojí. astým sídlom eczemy sú oi, tvár, hlava,

kluby, nohy, ruky at. Pri eczeme dospelých vekú rollu hrá povolanie.
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Podráždenie koži chemické a mechanické ako aj vysoká alebo nízka teplota

tiež zapríiní eczemu. Tá nemoc nepochodí vždy len z neistoty kože, ale i

z neistoty krve a preto má sa liei nielen zvonku ale i zdnuká. K eczeme

prislúchajú rozmanité lišaje, ktoré môžu by aj chronické. Niekedy, na jed-

nom mieste sa zahoja a na druhom vychádzajú a trápia loveka za celé me-
siace, ba stáva sa, že trpí lovek i za pár rokov.

Lieenie:— I) Dajte si pripravi nasledujúcu mas:

Oxide of Zinc 20 grains,

Tannin 5 grains,

Extract Belladonna 2 grains,

Vaseline 1 ounce.

Mix. Je to mas na mokrú eczemu a prikladá sa pomocou plátenka

ráno i veer.

2) Proti horšej eczeme:

Tr. of Arnica 1 ounce,

Tr. of Aconite 2 drachms,

Tr. of Ópium Yl ounce,

Oil of Peppermint I drachm,

Alcohol 2 ounces.

Glycerín 1/2 ounce,

Water q. s. 4 ounces.

Tým majú sa zachvátené miesta umýva ráno i veer.

3) Nasledujúca je jedna z najlepších mastí proti eczeme:

Salicylic Acid 20 grains,

Oxide of Zinc 20 grains,

Starch 20 grains,

Vaseline 1 drachm,

Lanoline 1 drachm.

Mix thoroughly. Tým sa majú masti zachvátené miesta dva razy denne.

alšie predpisy — recepty vi v "Domácej Lekárni."

BRADAVICE.

Bradavice vyskytujú sa asto na rukách a na tvári mladých udí. Sú

to vemi nepríjemné výrastky, špatia kožu ale nebolia.

Lieenie:— 1 ) Zrobte si cesto zo španielskych mušiek a smoly a prikla-

dajte ho pomocou handriky na bradavice.

2) Dajte jednu unciu (dve lyžky) salmiaku do osem unci (16 lyžiek)

vody a tým roztokom natierajte bradavice.

3) Ako malý chlapec mal som obe ruky pokryté bradavicami; jeden

baa previedol na mne "operáciu" práchnom a o tri dni ani jednej bradavice

nezostalo na rukách. (Všeobecná úprava ku oddialeniu bradavíc opísaná

je v Herbare tejto knihy. (Vi obsah "Agaril".) Ponevá tá "baovská
operácia" prevedená bola na mojich vlastných rukách a ponevá viem, že

mi to pomohlo, odporúam každému, aby si bradavice tým spôsobom od-

stránil už aj preto, lebo žiadnu boas nezapriiní. (Barta.

)
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PEHY.

Pehy sú malé, žlté alebo brunatno-žlté škvrny. Vyskytujú sa najviac

na tvári a na ramenách zvlášte v lete a dávajú mladým nemálo mrzutosti.

Pehovatí udia probujú rozmanité, v novinách ohlasované lieky proti pehám,
ale to im ni nepomáha a osoh z toho majú len vyrábatelia a predavai. Kaž-

dý môže si také vodiky (alebo i lepšie) sám pripravi a nasledujúce recepty

sú tak dobré, ako najlepšie vychvaované prostriedky a rozdiel medzi ohla-

sovanými liekami a tými, ktorých recepty podávame v tejto knihe je len ten,

že si pacient mnoho peazí zašporí, ke si také vodiky sám prichystá.

Lieenie:— 1 ) Umývaj sa každý veer vodou, v ktorej si ráno namoil
petržel.

2 ) Umývaj tvár a krk veer teplou vodou ; namo istú handriku do

mandového mlieka a prilož ju na miesto kde sú pehy.

3) Vezmi: Mlieka jednu kvartu a vytla do neho šavu z jedného

citróna a k tomu pridaj jednu lyžku pálenky a lyžiku cukru, a var všetko

za pár minút. Po ochladnutí namo handriku do odvareniny a natieraj kožu,

kde sú pehy.

4) Ke sú pehy vrodené, lieku proti nim nenájdeš. Jestli sa pehy

v lete objavujú a v zime zmiznú, vtedy dajú sa vyliei jestli máme trpezli-

vos a vytrvanie k lieeniu. (Iné recepty nájdeš v "Domácej Lekárni", o
vi.)

POPUPANÁ ROZPRASKANÁ KOŽA.

Je mnoho udí, ktorí trpia stále popukanou kožou nielen na rukách, ale

i na gambách a tvári, najmä za chladného poasia asto tie asti tela rozpra-

skajú. Sú to zväša slúžky, práky a vôbec také osoby , ktoré majú asto

ruky vo vode a vystavujú ich náhle studenému vzduchu bez toho, aby ich

najprv dobre poutieraly.

Lieenie:—Náhle ruky vyjdú z vody, majú by dobre poutierané. Do-
brým prostriedkom na popukané ruky je biely vaselin alebo lanolin; tie

látky malý by by pri rukách v každej kuchyni. Alebo:

2) Vezmi: Olivového oleju 3 uncie (6 lyžky)

Spermacetti 4 uncie (8 lyžky)

Káfru 1 unciu (dve lyžky).

Rozpus spermacetti v oleju nad miernym ohom v hlinenej nádobe

a náhle sa to roztopilo, dodaj káfor a neprestajne miešaj. Tou masou na-

tierajú sa popukané ruky ráno i veer.

3) Vezmi Nesoleného masla 4 lyžky.

Medu I lyžku.

Rozmiešaj a potrebuj ako vyššie opísano.

alšie prostriedky nájdeš v "Domácej Lekárni."

VREDY.

Vredy môžu by povrchné alebo hlboko ležiace. Vyviujú sa z popudu

miestneho alebo môžu by následkom zkazenej krvi v tele ako ku príkladu
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rakovina, šankre, vredy kurdejové, zlé vredy na nohách at. Jestli vred

je pôvodom zkazenej krvi, máme liei nie vred rôznymi masami, ale tiež

aj krv. Pri takých vredoch dobré služby robia obkladky. K tomu cieu

složíme plátno viacnásobne aby bol dos hrubý obkladok, namoíme ho do

teplej vody, vykrútime a priložíme na vred a konene prikryjeme dobre

obkladok vlnenou látkou zamieajúc ho erstvým kým úplne uschne. Také
obklady chladia, rozpúšajú, vyssávajú, akonáhle sa vred otvoril, hnis z rany

po om sa vred rýchle hojí. lovek, ktorý by nemohol také obklady pri-

klada cez de, to jest, ke mu povolanie nedovouje toho robi, nech si

priloží na vred flajstrík z nesoleného masla a náhle príde domov, nech si ranu

vymyje a potom môže priklada obklady, ako sme to vyššie spomenuli. Ob-

klady také môžeme zanecha až vtedy, ke vred úplne vytiekol a otvor

v rane sa dobre zacelel. O niektorých vredoch písali sme v iných lánkoch.

Lieenie:— 1 ) Náhle sa vred pokazuje, prikladajme na handriku, na-

moenú do káfrového, terpentýnového alebo arnikového špiritusu.

2) Niekedy vredy vystupujú jeden za druhým; tu dobré služby koná

vápenná voda (Aqua calsis), z ktorej sa pije po sklenike tri razy denne za

tri alebo štyri týždne.

3) Vezmi lyžku pšeninej múky a lyžku zázvoru (Ginger) a smiešaj to

s vodou tak, aby to vyzeralo ako mas. Daj na plátenko a prikladaj na vred

dva razy denne. Vnútorne užívaj aj z lopúchového semena (Burdock seed)

alebo z lopúchového korea a pij šialku dva razy denne. Tak samo úinkuje

i sassafrasoyý aj (Sassafrass tea).

VREDY NA LÝTKACH.
Stáva sa, že starší udia trpia na vredy v lýtkach na nohách, ktoré mô-

žu by tak veké ako dla. Trpiaci kupujú olejky, masti, prášky, vodiky,
ale to všetko ni nepomáha, lebo ke sa rana i zahojí, zase sa otvori. Ta-

kým radíme nasledujúcu mas:

Nitra t. Argent 5.0

Solv. in a. destil 200.0

D. in vitr. nigr. S.

Tá tekutina je na prikladania. Vezmeme bavlnu alebo plátenko, na-

moíme ho do tej tekutiny a potom priložíme na vred a okrútime od palcov

hore nohou suchou handrikou alebo opaskom hore až do kolena To sa má
obnovi náhle handrika schne.

NECHE ZAROSTLÝ.
Hlavnou príinou toho zla je tesná obuv. Ke máme zarostlý neche,

vymome si nohu každý veer a zameme si každý de punochy. Neche
treba ostriha o najkratšie a medzi neche a zapálenú iastku vložme kúsok

istej bavlny (vaty). Tento prostriedok zlepší stav. V ažších pádoch
treba neche vyreza; to je bez boasti a každý dobrý lekár to vykoná.

2) Jestli pri zarostlých nechoch vyskytuje sa vred alebo divoké mäso,

Tozpus kávovú lyžiku kamencu (Biely liadok, Alum) v horúcej vode a mo
v nej prst za 20 minút, prilievajúc stále horúcej vody do misy. Bô oby-

ajne prestáva, ale nemoc neodstráni.
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POTENIE NÔH (PÁCHNUCE NOHY).
Páchnuce nohy sú vemi nepríjemné nielen pre loveka samého, ale i

pre druhých udí. Príinami zápachu sú: potenie a neistota.

Lieenie S

—

1) Nohy sa majú vymoi ráno a veer v studenej vode;

kúpi si v lekárni Natrium Salicylicum 2 uncie a tým práškom posypa pan-

ochy každé ráno. Alebo:

2) Kúpi dve drachmy Chloral Hydráte a to rozpusti v dvoch unciach

vody (v 4. lyžkách) a tým roztokom natrie si nohy ráno i veer.

3) Dobrým prostriedkom proti poteniu sa nôh je dubenka (Tannin),

ktorú si môžeme kúpi v lekárni. Vezme sa na špiku noža tannin-u a zasy-

pe sa do obuve každý tretí de; nezadlho pocítime jeho blahodarný úinok.

Tannin-om predídeme i pucherinám na nohách a páchnutiu nôh. Alebo:

4) Nasypme každé ráno za hrs žitných alebo pšeniných otrúb do pun-

ochy; otruby vssávajú do seba vlhkos a chladia nohy. Veer otruby z pun-

och sa vysypú, punochy sa vyperú a vysušia. Tým spôsobom predídeme

rozboaveniu nôh a ich nepríjemnému vypareniu. Ráno potierame nohy ru-
níkom a natreme ich špiritusom.

Avšak, apráve zápach nôh je nepríjemný, potenie nôh je dobrodením
prírody a nesmie by násilne potlaované; preto užíva máme tie najneškod-

nejšie prostriedky.

ERVENÝ NOS A TVÁR (TRUDY).

ervený nos a trudy dostávajú udia, ktorí mnoho pijú; ktorí mnoho
pracujú s dolu sklonenou hlavou at. ' Veká horúos alebo veká zima

tiež môže zapríini tú špatnú nemoc. Krv sa obyajne v konci nosa nahro-

madí, od toho ukazuje sa bado-modrá alebo tmavo-ervená barva. Nie-

kedy aj tvár, prsia a zadok sú neprirodzene ružo-ervené s malými ervený-

mi braciaviciami obsadené.

Lieenie nosa:—Rozpus trochu bieleho liadku (Alum) vo vriacej vode

a tým umývaj si nos; pamätaj, aby to do nosových dierok nezašlo, lebo dráž-

di ku kýchaniu, preto pri umývaní nosa zapchaj dierky nosové vatou. Po
5— 10 minútovom umývaní, možno priloži na nos handriku namáanú do

tej tekutiny a priviaž si to tak, aby na nose zostala cez celú noc. Po nieko-

kých vymývaniach a prikladaniach takej handriky, pálenie, svrbenie prestá-

va a ervenos nosa pomaly hynie.

Lieenie tváre (Trudov) :—Chráni sa alkoholických nápojov a ažkých

korenistých jedál. Dobré umývadlo môže si každý pripravi da nasledujú-

ceho predpisu: Na jeden pint pálenky dáme jednu unciu (dve jedáce lyžky)

zázvoru (umbieru) a necháme to stá za týžde. Konene precedíme cez

plátno a tým myjeme si tvár štyri razy denne. Vnútorne predpisuje sa šal-

vijový aj a na noc studené, mokré obklady na tvár.

Na obe nemoce môže sa upotrebi nasledujúca vodika:

Uhliitan bismuthový 1 O gramov

Mastix 20 gramov

Ružová voda 65 gramov

Kolínska voda 5 gramov

Potri tvár veer usedlinou a na druhý de ráno umyj tvár vlažnou vodou.



XVI. KNIHA.

Nemoce kostí a
svalov

a ich lieenie.

OBRAZ 315—A.

Správna postava. Nesprávna postava.

'Onemocnenie považuje sa obyajne za nieo zlého, kdežto v prírodnej liebe
považuje sa za dobré znamenie, da ktorého zariadi môžeme v tele

svojom nápravu k prirodzenejšiemu životu, než predošlé."
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NEMOCE KOSTÍ A SVALOV.
"Boas je hlásateom prírody, upozorujúcim, aby

sa lieilo ; boas sama žiada vždy len nápravu

tela a nie jeho zkazu."

Jako všetky iné asti, tak i svaly a kosti udského tela podrobené sú roz-

manitým chorobám. Avšak jedná sa tu skoro vždy o takých chorobách, kto-

ré z iných tkanív prechádzajú na kosti. Nemoce kostí, okrem zlomenín a

vymknutím, sú skoro vždy chronické. Choroby kostí netreba si ahko váži,

lebo mnoho ráz len dobrý ranhoji môže ustáli nemoc a len on môže by na

pomoci chorému.

Apráve udské telo chránené je kožou, jednak i svaly môžu ochore.

Zažívacie neporiadky prechladnutie alebo hlbšie poranenie a jeho následky

môžu tiež zapríini nemoce svalov. Tu náleží i jednostranné zkrátenie jed-

notlivých svalov, potom trichinosa a tukové odrodenie (degenerácia).

Mnohé choroby svalov prináležia radšej ku chorobám nervového systé-

mu, lebo jedná sa tu o boasti neurasthenické alebo hysterické a boastivé

podráždenie nervových vetiev, pri tom všetkom po silnom prechladnutí môžu
povsta samostatné zapálenia svalov, ktoré sa vyskytujú znanými boasmi,
horúkou a neporiadkami pohybov at. V tejto knihe opíšeme najdôleži-

tejšie nemoce kostí a svalov a podáme niektoré rady a predpisy ich lieenia.

Pojedné nemoce svalov a kostí sú na iných miestach tejto knihy opísané.

(Vi obsah).

BÔ V OHYBE.

Proti boastíam v ohybe odporúa sa nasledujúca miešanina: Vezmi

Káfrového špiritusu 8 lyžky

Terpetýnového špiritusu 8 lyžky

Papriky (istej) pol malej lyžky

Smiešaj všetko dobre, polož na mierny ohe, aby sa to zohrialo; namo
handriku do roztoku a prikladaj na boastné miesta tak teplé, jaké môžeš
vydrža. Opakuj viac razy denne.

BÔ V CHRBTE— KRÍŽA.
(Lumbago).

Apráve boasti v chrbte, alebo ako sa to hovorí v "krížoch", sú zväša
príznakmi iných nemocí, (zlatá žila, choroby materníka, nemoce advín
at.) vyskytuje sa tiež i presilením, prerušením a pretiahnutím svalov a ner-

vov, zvlášte ke lovek schýleno musí pracova.

Lieenie:— 1) Priložte si na chrbát náplas z burgundskej smoly (Bur-

gundy peach plaster) . Alebo

:

2) Dajte pôl hovädzej žle do pinty špiritusu, dobre rozmiešajte a tým
natierajte si chrbát. Tento jednoduchý prostriedok úinkuje niekdy zázrane.

Alebo

:

3) Zrobte aj z ertovej úzdiky (Devis bit) a užívajte z neho po pôl

šialoky tri razy denne; zvonku priložte náplas.
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4) Zrobte, alebo dajte si zrobi niektorý, v tejto knihe opísaný liniment

(Vi "Lekársky Receptár") a natierajte si ním chrbát. Po takom natieraní

vždy treba zakry natierané miesto horúcou látkou, runíkom at. (Vi
obsah "Náplasti".) Vnútorne:

5) Fl. Extr. Cimicifuga 1 ounce

Fl. Extr. Erythroxylon 1 ounce

Fl. Extr. Tr. Guaiac Ammon. 1 ounce

Sig. Lyžiku vo vode tri razy denne.

HNISAVÉ ZAPÁLENIE KOSTNÉHO ŠPIKU (AKÚTNE).

Rôzne tvary tohto zapálenia rozoznávajú sa da toho, jaké zárodky in-

fekné vyvolaly zapálenie. Syphilis asto prechádza na kosti a ich špik a

zapríiuje hnilobu, odumieranie, ktoré má sa zastavi pomocou ranlekára.

Hnisavé zapálenie napáda udí v mladom veku a jeho podkladom je vniknu-

tie hnilobotvorných mikróbov do vnútra kosti a špiku. Príinami tejto nemo-

ce môžu by ažké chudokrvnosti, nedostatoná výživa, badnika u dievat

pred prvým mesaným istením at. Zlárodky môžu vnika nepochybne

dýchaním najprv do púc a ztadiato krvným obehom do kostného špiku.

HORÚKOVITÉ ZAPÁLENIE KOSTNÉHO ŠPIKU.

Francúzski lekári pomenovali toto zapálenie kostným týfusom. Poína
sa rýchlou a vysokou horúkou. U malých detí, ktoré nie sú ešte v stave uda
miesto boasti, môže ís aj o týfus. Jestli sa podarí, aby hnis prerazil kostnú

stenu, potom horúka ustane a vyskytuje sa phlegmonosné zapálenie väziva,

ktoré prevalí sa kožou von. I vo vnútri kosti odohrávajú sa znané zmeny;

následkona druhostupovaného zapálenia okostice, nastanú viac-menej nepo-

riadky výživy kostí, ktoré potom poda toho, jak veké je hnilobné ohnisko,

odumierajú. Tu spomneme ešte jednu nemoc kostí a síce:

TUBERKULOSA (HNILOBA) KOSTÍ (SUCHOTINY).

Tuberkulosa kostí napáda i tkanivo i špik. Ide tu výhradne sná o ná-

kazu bacillom tuberkulosy (suchotin), pri om nastáva bujenie hubovitých

zrniek (granulácia), niiac ponenáhle kostné tkanivo, ktoré potom odumiera.

Nemoc napáda hlavne mladých udí zvlášte krátke rúrovaté kosti jako ruky,

nohy, obratie, kolenové a lokové lánky.

Lieenie:—Pri všetkých týchto chorobách odporúajú sa studené vodné

obklady, dobrá posilujúca výživa, svieže povetrie at. Avšak radí sa, aby

sme v každom páde, kde ide o nemoc xonoto druhu, obrátili sa na ranlekára,

lebo nevediac sídlo nemoce mohli by sme si viac zlého narobi, jako dobrého.

Mnohé nemoce kostí a svalov lieené bývajú da návodu Schrotta, ale

tá "kuracia" je vemi drastická.

MRTVÁ KOS.
Niekdy vyrastie z kosti tvrdá, nepohyblivá buka, ktorá zväša z daja-

kého tlaku povstala a to menujú udia mtvou kosou. Jestli tlak je príinou
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tej buky, usilova sa máme, aby sa takýto tlak odstránil. Buku môžeme na-

tiera sedavou masou a silne ju prstom massírova. Môže sa ahko bez

všetkého bôu aj vyreza, to ale len lekár môže urobi.

PODRÁŽDENIE (IRRITATION).

Pod slovom "podráždenie" rozumieme podnecovanie organickej inno-
sti ku príkladu upotrebením studenej alebo horúcej vody, vysokou teplotou a

zimou.

PÁTEROVÉ PODRÁŽDENIE.
(Spinal Irritation).

Hlavnými príinami tejto nemoce sú nedostatonos nervovej sily, pre-

pracovanie, duševná únava at. Hlavne podliehajú tejto nemoci chudokrv-
ní udia apráve i tlstší neinia výnimku.

Lieenie :

—

1

)

Iron Lactate 2 drachms
Iron Arseniate 3 grains

Extr. Nux Vomica 7 grains

Extr. Gentian 45 grains

M. For I 00 pills. Dve pilulky tri razy denne.

2) Jestli sa druží i nervová boas hlavy, treba si da pripravi tento
liek:

Ferri Reducti 1 00 grains

Acidi Arseniosi 4 grains

Phosphori 1 grain

Extr. Nucis Vomica 5 grains

3) Sajdrového octu (Cider Vinegar) 1 pint

pavku (Sal-Ammoniac) 1 unciu

Rozpus pavok v octe a hne zakorkuj. Tým natieraj chrbát dva-
trikrát denne.

4) Proti nespavosti daj si zrobi toto:

Syr. Chlór. Fl. 3 drachms
Syrup Simple Fl. 4 drachms
Aquae Cinnamoni 3 ounces

Dávka: Lyžiku na noc. (Dr. Hare).

SKRlVENIE CHRBTOVEJ KOSTI.

Chrbtová kos môže sa skrivi na pravo, na avo (teda ku strane) na-

pred alebo nazad. Skrívenie pátere na stranu na pravo alebo na avo menu-

je sa skoliosa; skrívenie ku predu lordosa a ku zadu kyphosa. Stáva sa, že

niekedy spojujú sa rôzne skríveniny a síce skoliosa s kyphosou. Také skrí-

venie potom menuje sa kypholordosou at.
Tento vadný vývoj pátere vzniká skoro vždy už v detskom veku a má-

me bra do ohadu skrívenie ku strane a skrívenie ku predu alebo ku zadu.

Skrívenie ku strane (skoliosa) zapríinené je radšej všeobecnou slabosou.
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Útlou stavbou kostí, vadným držaním tela, predasným chodením dieaa
at., a príina skrívania do predu alebo do zadu (lordosa a kyphosa) je

skoro vždy zapríinená dajakou ažkou chorobou jako anglická nemoc, tu-

berkulosa-suchotiny at. Skoliosa, alebo skrívenie pátere na stranu vysky-

tuje sa zvlášte u vekomestských detí (astejšie u dievat než u chlapcov).

Skoliosa vyviuje sa asto tým, že diea, sediac stále krivo, prispôsobuje

tejto polohe svoje telo. alej v škole, kde deti sedia shrbeno, môže sa tiež

skrívenie pátere ku strane vyvinú.

Lieenie:—^Najprv odstráni všetky také škodlivosti, ktoré by skrívenie

zväšova alebo polepšenie prekazi mohly. Náhle vidíme skrívenie u detí,

máme sa lapi do stáleho lieenia telocvikom, silením svalstva (massažou)

silením celého tela (dobrým pokrmom), lieivými pohybami na nástrojoch

celkom jednoduchých.

ÚSTREL SVALOV KYOVÝCH.
Ustrel napáda okolie kríža a kyov. Vzniká najviac po namáhavom

zdvíhaní ažkých predmetov at. Kneipp odporuuje spodný obkladok,

lebo ten posiluje miechu a chrbtovú kos; potrebuje sa dva razy denne. U
vemi citlivých osôb prikladá sa obkladok teplý. Namoi runík do horú-

cej vody, do ktorej dodáme trochu octu a priloži na zachvátenú as, alebo

celú as obalíme. To sa má opakova každých 1 O minút.

2) Masírovanie, trenie boastného miesta arnikovou tinktúrou, alebo

káfrovým špiritusom, za desa minút prináša obahenie.

3) Parný kúpe a prúd elektrický je tiež osožný.

4) Umývanie okolia kríža a klubov s vodou rozmiešaným octom je tiež

dobré.

HRB — PUKE (KYPHOSA).
Príina hrbu, alebo skrívanie pátere ku zadu leží, okrem poranenia chrb-

tovej kosti ku príkladu pri spadnutí, skoro vždy v chorobách obratov, v su-

chotinách, v hnilobe kostí at. Sídlom hrbu je prsná alebo bedrová as
tela. Suchotiny skoro vždy zastihujú deti asi od 3. do 8. roku a zjavujú sa

zvlášte nechuou k chodeniu, únavou, horúkou at. Lieenie sa liekami tu

pomáha nemôže a preto jakonáhle podozrievame, že suchoty napádajú chrb-

tovú kos, máme sa postara o to, aby diea za dlhší as pokojne, v posteli

natiahnuté ležalo tak, aby chrbtová kos bola najviac natiahnutá v tak zvanej

naahujúcej posteli. Okrem toho potrebuje diea o najlepšiu výživu a ko-

nene máme sa postara o dobrý aparát, alebo korzet k opore chrbtovej kosti.

K tomu však lekárska rada je potrebná. (Vi XXXII. tabuku.)

Jak znane vyrovnáva sa skrívenie chrbtovej kosti cvikom (naahova-

ním) o tom svedí obraz osem roného dievatka, ktoré trpelo na skrívenie

chrbtovej kosti (Vi obraz 317). Staršie dievky môžu nosi k tomu cieu
odporúané šnurovaky (korzety), ktoré nielen pomáhajú v tejto nemoci,

ale i nahrádzajú korzety, ako to vidíme na obrázku 3 1 8. Ale kto môže, nech

sa obráti na orthopaedický ústav a nech neutuje výlohy, lebo v takých ústa-

voch nielen primeranými nástrojami, ale i cviením údov telesných nemoc sa

niekedy dos skoro vyliei.
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XXXII. tabuka.

Ob. 31G Obr. 319 Obr. 321

HRB—PUKE.
OBRAZ 315. Hrb prsnej asti pátere.

OBRAZ 316. Hrb bedernej asti pátere.

OBRAZ 317. Apparát a korzet dievaa, ktoré trpelo na skrívanie chrbtovej kosti a pomocou
tých pomôcok sa vyzdravelo.

OBRAZ 318. Korzet s páskami, oporou k boku a opaskom.
OBRAZ 319. Skrívenie pátere zlým držaním tela zapríinené.

OBRAZ 320. Vyrovnanie skrivenej pátere naahovaním.
OBRAZ 321. Vyrovnanie skrivenej pátere.

Lieenie u starších udí závisí od jakosti a príin skrívenia, ale v najviac

pádoch náprava pátere stáva sa nemožnou.

ZAPÁLENIE LÁNKOV.
lánky nie sú zbudované z jednotnej tkaniny, ale zo štyroch tkanín.

Všetky tieto tkaniny môžu by hniezdom zapálenia: potom môže ochore i

chrumka, nachádzajúca sa medzi kostiami, jako tiež aj samá kos s chrumkou
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súvislá; alej lánkové puzdro a konene lánkový tuk (synovia) tiež môže
by zapálené. Aby sme teda mohli správne posúdi o jakú nemoc ide, musí-

me zna príinu nemoce. Môže tu ís o nemoc po poranení lánka, pri om
otvorené bolo puzdro lánkové. Skoro bez výnimky odohrávajú sa zapálenia

lánkov v známkach infekcii hnisotvornými baktériami, ktoré môžu v najkrat-

šom ase lánkový tuk premeni na hnisavú látku a pôsobi horúku, boasti

a doasnú úplnú neschopnos poraneného lánku k práci.

SYNOVITIS (ZAPÁLENIE TUKU V LÁNKU).

Tá nemoc vyskytuje sa obyajne -po kapakách a napáda jeden, alebo

viac lánkov, o zapríiuje nemilé boasti.

Lieenie

:

1) Sodii Salicylatis 4 drachms
Aquae Menthal Viridis 3 ounces

Dávka: Lyžika vo vode každé štyri hodiny.

2) Oil Terebinth 4 drachmy
Ungt. Belladonnae 1 unciu

Ungt. Hydrargyri 4 drachmy
Cerati Plumbi Subacet. q. s. 4 uncie

Priklada pomocou handriky dva razy denne.

ZAPÁLENIE KOSTI A OKOSTNICE.

Toto zapálenie zapríinené býva zväša po poranení a pohmoždení.

Kos stáva sa hrubšou, o môže zase zmiznú alebo zostane trvalé, ponevá
mäkká hmota zpoiatku usadená kostnateje a tým i celá kos stane sa hmot-

nejšou. V niektorých prípadoch nastúpi kostijed alebo hniloba kosti. Náhla

opuchlos so zapálením znaí zapálenie okostnice a kde sa nemoc vyvíja cel-

kom pomaly taký stav menujeme zapálením kosti.

Lieenie:—Poranený úd má sa drža pokojne. Kde ide o zapálenie ru-

ky, máme ruku podviaza práve tak, jako sme to radili pri polámaní ruky a

pri zapálení nohy alebo rebra, jako sa to stáva po uderení koským kopytom
at ; nemocný má si ahnú do postele. Na choravé miesto prikladáme stu-

dené obaly, obklady, ktoré jedon za druhým zamieame nielen preto, že

studené obklady tíšia bô, ale i preto, že zamedzujú hnojenie.





XVII. KNIHA.

Otravy — jedy.

'Závis je vemi drahý nápoj, lebo je vyrábaný z našej krvi, z nášho
zdravia, z nášho spánku a z dvoch tretín našej lásky."

(Charles Baudelaire.)
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OTRAVY (JEDY).

V prírode máme veký poet takých látok, ktoré len celkom v uritom

množstve máme užíva (alebo ich úplne neužíva), ke nechceme, aby nám
škodily alebo nás o život priniesly. Tie látky menujeme jedami a stav, za-

príinený jedami, menuje sa otrávenie. Úinky jedov sú vemi mnohotvár-

ne; jedny hryzú; druhé pália, ako ku príkladu kyseliny, lúhy atd. ; tretie oma-

mujú, vyvolávajú ke a bezvedomie, ako morphium, ópium, náprstník, na-

dragua atd'. ; štvrté srazia loveka, ako srazí hrom silný strom, také sú ku

príkladu cyankáli; piate zapríiujú vleklú škodu, ako otrávenie olovom atd*.

Konene máme ešte zkazonosné požívatiny, ktoré pomaly, ale iste otravujú

udskú sústavu a tie sú alkohol a tabak.

Stáva sa, že sa dakto napije z omylu kyseliny alebo zjie jedovaté ovocie,

rastliny atd'. Pri takom otrávení hlavná vec je tá, aby sa jedy z tela dokonale

a rýchle odstránily a kde je to nemožné, máme sa stara, aby jed sa neškod-

ným uinil. Ponevá jedy zväša vnikajú do žalúdka, rozumie sa, že najprv

oprobujeme vyvola vracanie. V lekárach predávajú sa rôzne lieky na vra-

canie hotové, da veku nemocného, len že sú i také prípady, v ktorých len

rýchla pomoc môže ochráni chorého a medzitým, kým by sme sa z lekárne

navrátili, nemocný by mohol zomre; preto máme sa stara o také lieky, ktoré

by nemocnému hne, v tom okamžiku prvú pomoc priniesly a preto máme si

zapamäta toto

:

Kyseliny a lúhy sa navzájom neutralizujú (vzdorujú), iným slovom bo-

jujú proti sebe, ako jedy a proti-jedy a preto jestli otrávenie stalo sa násled-

kom nejakej kyseliny, dávajme nemocnému pi lúhy, rozpustené vo vode ako:

sódovú vodu, mydloviny, vápennú vodu, draslo (potash) at.

Jestli otrávenie býva zapríinené lúhami, dávajme chorej osobe kyslý

nápoj ako: vodu rozmiešanú s octom, citrónovú vodu, šavu z kyslých uho-

riek (oguriek) tak zvanú uhorkovú juchu at.

1 ) Dajme nemocnému pi mnoho teplej vody a šteklime mu hrdlo

prstom alebo husím perom, aby vracal. Alebo:

3) Dajme mu pôl lyžiky z dávidlového korea (Ipecac). Obyajne

teplá voda a šteklenie v hrdle je dostatoné jestli nemocný dos vody vypije.

Ke je žalúdková pumpa pri ruke, má sa hne na poiatku potrebova, aby

sa jedy vypumpovaly.

Nasledujúca tabuka pouí nás o najastejších jedoch, o príznakoch a o

prvej pomoci pri ratovaní chorého:
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JEDY

Arsenik

Aether

Atropin
Nadragua

Antímonia
Alkohol

Aminonia
Potash (draslo)

Žieravá sóda
Lúh, Salitra

Blen

Bolehlav

Ocun
(Colchium)

Huby

PRÍZNAKY

Dávenie; bodací bô v
žalúdku; behaka; kr-

vavý mo; úzkos ;

smäd; jazj'k i hrdlo

suché.

Mdloby.

Zrýchlené dýchanie ,;

nepokoj ; porucha zra-

ková; sucho v ústach;

ošklivos; žíze; blúz-

nenie.

Vracanie; úplné bezve-
domie; zápach nemoc-
ného alkoholom; vra-

canie; studený pot.

Pálenie v ústach a v
hrdle; ažkos pri pre-

hltaní; veké bôle v
bruchu; vracanie; (nie-

kedy s krvou) ; kolika;

slabý puls; bezvedo-
mie.

Ošklivos; suché ústa;

veký smäd; blúznenie.

Omámenie; sucho v ú-

stach ; veký smäd

;

blúznenie.

Dávenie; behaka; blú-

znenie.

Vracanie; kolika v re-
vách a behaka; sla-

bos srdca; ztrata vedo-
mia a blúznenie.

PRVÁ POMOC

Teplé mlieko; olej s

bielkom; vápenná vo-
da. Protijed: Hydrated
Oxid of Iron (k dosta-
niu v lekárach). Po-
zdejšie olej ricinový
alebo olivy.

erstvé povetrie; hor-
iná náplas na srdce
(mustard plaster) ; u-

melé dýchanie.

Lieenie pri otrave At-
ropinom, durmanom,
blenom a rulíkom je to
samé. Najprv vyprázd-
ni žalúdok vracaním;
na to iernu kávu; o-

mývanie studenou vo-
dou; teplé kúpele.

Polievanie studenou vo-
dou.

Ocot; citrónová šava;
olivový olej ; mnoho
tuku, ako roztopené
maslo, smetanu at.

Lieenie ako pri "Atro-
pinu".

Dávidlo; ierna káva;
umývanie octom; neda
mu odpoíva — nech
sa hýbe.

Da mu na vracanie,

ke sám nevracia; po-
tom víno a kávu.

Dobré dávidlá (na vra-

canie) ; horinú náp-
las na kožu a k pitiu

kávu. Protijed: Atro-
pin a Strychnin.
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JEDY

Gás

Karbolová
kyselina

Zápaky
Fosfor (sirka)

Jed na myší
Kostík

lodina

Morphium
Opíum
Laudanum
Paregoric
Prášky na spanie

Kyseliny
Sirková
Solná
Dusiná

Zlý nuiíšek
(Accnite)

Durman
(Stramonium)

Uhliitá kyselina

(Carbolic Acid)

Medenka
Verdigris

Klbásy zkazené

PRÍZNAKY

Bezvedomie.

Vracanie; ústa spálené

a biele; silný bô v bru-

chu; zimný pot; ažké,
hluné dýchanie; zá-

pach.

Bô žalúdka; vracanie;

behaka; slabý puls;

bezvedomie.

Bô hrdla i žalúdka;
vracanie; slabý puls.

Mráky; spavos; zú-

ženie zorniky onej

;

bados kože; ažký
dych; potenie.

Popálenie sliznej blany
v ústach; pálivý bô;
bezvedomie.

Slabos; studená koža;

slabý puls; ztrpnutie

nôh i rúk; ochablos.

Príznaky ako pri Ble-

nu.

Bezvedomos násled-

kom otravy v pivni-

ciach, studach, hlbo-

kých úzkych jamách,
at.

Bô hlavy; rezací bô
v revách; ke v no-

hách.

Vracanie, bô v žalúd-

ku; ke. bezvedomie.

PRVÁ POMOC

Umelé dýchanie; er-
stvý vzduch.

Vápenné mlieko; bie-

lok z vajca; káva; hor-

ká so ; adová voda.

Lúhy; Magnesia s mlie-

kom; mydloviny. (Pri

tých otravách netreba
dáva: olej, bielok a

tuk.)

Škrob (Starch) rozpu-
stený vo vode. Z toho
pi mnoho.

Polievanie studenou vo-
dou; adové obkladky
na hávu a horinú ná-

pas na srdce; pi mno-
ho iernej kávy; dávi-

dlo; nenecha nemoc-
ného spa.

Prvá pomoc.
"Sirke".

iko pri

Dávidlo.

Pomoc taká ako pri

Atropinu.

erstvý vzduch. Ume-
lé dýchanie.

Mlieko; bielok; neskor-

šie olej a múku roz-

miešanú s vodou.

Dávidlo (na vracanie)

Klistýr.
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JEDY

Živé striebro

Octan olovitý

Bieloba
(White lead)

PRÍZNAKY

1 ) Príznaky pri náh-

lom otrávení; vracanie;

kolika; behaka; slino-

tok; omámenie.

2) Otrava chronická:

veký slinotok; vredy

v ústach; chorobv ko-

stí; pálenie v hrdle.

Bô v žalúdku; kolika;

ke okolo pupka; zá-

cpa a niekedy beha-
ka; slinotok; kr me-
chúra; bezsennos; ba-
dá tvár.

PRVÁ POMOC

Da na vracanie; po-

tom mnoho bielku z

vajca. Protijed: Sirník

železitý (Iron Sulpha-

te).

lodkali.

že.

Pelivos ko-

Odstráni príinu ; dý-

cha nosom; dávenie;

klistýr; vápenná vo-

da; teplé obkladky na
brucho.

Ponevá tabuka pokazuje nám skoro výhradne len rýchle úinkujúce

jedy, ktoré vyžadujú rýchlu pomoc, musíme sa zastavi na chvíku pri tak

zvaných otravách chronických, na ele ktorých stojí Alkoholismus (Pijatika).

ALKOHOLISMUS (PIJATIKA).
"o milujeme, to sme".

Pijatika je najväším nepriateom loveka; najažší mor, najhoršia

zkaza udová, ktorá zotroila a vyhubila celé národy. Pijatika núka sa

lovekovi ako oživujúci silite tela a duše a náhle lovek zvykne na u a

oddáva sa stále požitku toho nápoju, stáva sa nápoj vladárom a ukrutným

tyranom loveka, ktorý sa veru ažko dostane z pazíúrov jeho .Sotva sa

nájde jeden medzi itateami týchto riadkov, ktorý by nebol niekedy poznal

a ocenil úinok alkoholických nápojov vo veselej spolonosti. A v skutku,

mierny pôžitok v malých dávkach nemá v sebe žiadneho nebezpeia. Bás-

nici .ospevovali víno a iné alkoholické nápoje ako tešiteov udstva, ako

nápoj stierajúci z pamäti starosti a nahradzujúci ich dôverou a nádejou.

Víno, pivo a iné alkoholické nápoje úinkujú na innos modzgu. Každý

nápoj vábi, svádza, iní nás duchaplnými, zväšuje chápavos a zárove
zatlauje chmúrne myšlenky, vykuzuje na ich miestach príjemný pocit, pocit

bezstarostný. Ve každý spozoroval na samom sebe, že po vypití len malej

dávky nápoju, duševná pružnos rastie, strach sa odháa, ale je to všetko

marné! Tie pekné úinky sú len klamom, lebo apráve malá dávka oživuje

a rozhrieva telo i ducha, väšia dávka otravuje nervy, na ktoré úinkuje tak,

že po príjemnej veselosti nastane duševná pomätenos a konene bezvedomie

(opilos). Malá dávka dvihá innos srdca a vyvoláva teplo v tele; ale

väšia dávka zapríiní nával krve do hlavy a asto rýchlu smr. Bohužia,

deje sa užívanie alkoholických nápojov vo všetkých triedach udu. Robotník
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myslí, že by ani robi nemohol, keby neužil denne istú zásobu pálenky a

zámožnejší pánovia navštevujú hostince, reštaurácie, kde sa vypije množstvo
piva, vína a likérov. Bieda, hanba, potupa, zloin, žalár, sebevražda sú v
mnohých pádoch výsledkami pijatiky.

Podívajte sa na ten obraz, jako pijak prelieva svoj dom do hrdla; po-

dívajte sa na druhý obraz, jako sa váa pod dvermi v krme a rodinka jeho

plae a narieka, triase sa strachom, že pijak príde domov, zbije ženu, zbije

deti, poláme náriadie a znií všetko; podívajte sa na usmievajúceho sa diabla

jako mu nosí fašu za fašou len aby ho ímskôr do pazúrov dosta mohol.

ítajte, o píše Bilz': "Zvyk pijtiky vedie ku hriechu. Pijak nahovorí si, že

nápoj je pre neho najpotrebnejšou výživou na svete, najlepším tišiteom v je-

ho utrpeniach, predpokladá si, že pálenka je odháateom starosti, prame-

om telesnej sily, potešením jeho života, A preto myslí, že musí všetko vy-

naloži na to, aby si to neocenitené dobro zaopatril.

Obyajne nadobudne si následkom pitia rozmanité nemoce, ale namie-

sto, aby sa presvedil o škodlivosti milovaného nápoja, pokladá ho pijak za

jedine úinný liek proti nemoci a pije viac a viac z da na de. Pije, aby
ochablé sily zase vzkriesil, však pálenka je v tomto ohade inným dráždi-

teom. Avšak pri d'ašom pití objaví sa, že pôžitok pálenky privodí tele-

sný stav, pri ktorom práca už tak dobre nepostupuje. Práca sa pri tom za-

nedbáva, alebo pracuje sa len nedostatone at. Spotrebuje sa takým usta-

viným pitím väša as týždenného zárobku, žena a deti nemajú o jes,

nemajú šiat, — avšak zvyk už stal sa príliš silným. Pije sa alej a alej,

až sa konene prepije všetko. Pálenka znií loveka nielen hmotne, ale i

mravne i telesne. Pálenka totiž prichádza do žalúdka a tu sa nemení, ale

vniká do krve a tu sa tiež nemení, ale zostane i tu len pálenkou. Krv, ná-

sledkom vniknutej do nej pálenky, teie v žilách rýchlejšie ako by ju niekto

"hnal" a práve to je príinou náhleho tepla po užívaní pálenky. Cez celý

modzog ahajú sa maliké žilky, ktoré okom ani vide nemožno; do tých

žiliek prichodí s pálenkou rozmiešaná krv a následkom toho žiloky sa roz-

tiahnu a modzog, sídlo rozumu, je v svojej innosti hamovaný; ím astejšie

deje sa to tým horšie, rozum slabne. Pijak stáva sa pre obyajné duševné

innosti stále neschopnejším a neobratnejším, 2e za takých okolností klesá

pijak telesne i duševne, to sa samo sebou rozumie. "Zatvorte polovicu kr-

iem", hovorí doktor Sonderegger, "a môžete potom zatvori polovicu špi-

táóv, blázincov, chudobincov a žalárov."

Rozliné nápoje majú rozlinú zásobu alkoholu. Koak, arak a rum
obsahujú asi 60 procentov alkoholu. Vína: port, sherry, madeira a tokaj-

ské asi 15 do 20 procentov alkoholu. ervené vína francúzske, biele a šam-

panské asi 1 O procentov. Nemecké moselské a rynské asi 8 do 1 O procen-

tov. ahšie vína obsahujú 6 8 procentov. Pivá anglické ako ale (Ejl) a

porter 6 procentov, bavorské pivo salvator, augustiner a iné 4 procentov;

svetlé pivá eské a nemecké 3 procentov; americké pivá od dve i pol do 3

procentov alkoholu (rozumie sa pred prohibíciou) . Likéry obsahujú asi 30

do 60 procentov a niekedy i viac. Pijak je zaiste poutovania hodné stvo-

renie. Zpoiatku hotový k bársjakému žartu; ale pomaly stáva sa málomluv-

ným a duševne tupým, klesá k zemi a na druhý de nevie, o robil.
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Pozri "chlopku"

o v tom snopku

!

Tu v skromnej rodine

chlieb, kolá a rados ;

dospelým, detine,

všetkým iní za dos.

Tam zo zbožia robia

Nápoj jedovatý

užívaním oho

jed život im kráti.

Ale pravdivá kliatba alkoholu je v tom, že nielen sám pijak trpí, ale

hriechy otcov mstia sa i na potomkoch; deti, pijakom splodené, trpia oby-

ajne na zlú nemoc, padúcnicu a mnohé iné choroby. Následky pijatiky sú

katar a neporiadky žalúdka, riev, púc, hrdla; ochablos a rozšírenie kožných

ciev; nadutos, napuchlos tváre, trasenie rúk a pozdejšie zapálenie peene,

neporiadky mechúra, advín a sleziny, onemocnenie celého nervového systé-

mu, delirium tremens at.

Lieenie:—Americkí lekári potrebujú tinktúru chinovú a síce 1 unciu

chinovej kôry (Red bark) dávajú na dve uncie alkoholu a z toho predpisujú

jednu lyžiku každé tri hodiny prvý a druhý de a medzi dávkami máajú
tinktúrou tu a tam jazyk. Tretí de dávajú len pol lyžiky a potom 15, 10

a konene len 5 kvapiek tri razy denne. V najhorších prípadoch trvá to asi

30 dní, priemerne však len 7 dní. Pijaci, ktorí sa tomu lieeniu podrobili,

nielen vylieili sa z ich nemoce, ale zanechali nápoj na veky.

Krém pijatiky spomneme ešte iný druh chronických otráv a síce Morphi-

nismus (morphiová váše).
Morphium je biely prášok a vyrába sa z opiumu vo vode rozpusteného.

Predpisuje sa v kvapkách vo vode alebo ako prášok smiešaný s cukrom ale-

bo zastrekuje sa malou striekakou, na konci ktorej je tenuká rúristá ihla,

pod kožu, po om už za pár minút tíši morphium boasti a nervy vôbec a

uspáva loveka. V rukách svedomitého lekára koná morphium neocenitené
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služby pri tých najnesnesitenejších boastiach a pri vekom trpení, kde nie-

to nádej na vyzdravenie, morphium je pravým dobroditeom. Ale ako na

alkohol, tak zvyká lovek i na morphium. lovek, ktorý požíval morphium
pre uspokojenie a tíšenie boastí a nervov, asto navykne na a konene
stane sa morphinistom. Po dlhšom užívaní toho jedu cíti nešastník otrase-

nie celého nerstva, sila vôle slabne a lovek stane sa otrokom morphinovej

vášne.

Lieenie:—Morphinista nech sa dá do rúk dobrého svedomitého lekára.

CHRONICKÁ OTRAVA OLOVOM.

Mimo alkoholismu a morphinismu spomneme ešte jednu otravu, ktorá

nií robotníkov a má veký vliv na ich zdravie. Apráve na tabuke spo-

menuli sme otrávenie olovom, ale len také, ktoré je zapríinené bielobou

(white lead), olovitým octanom (acetate of lead) a siríkom (read lead) ne-

zameškáme pohovori i o chronickej otrave olovom. Núti nás k tomu už aj

to, že mnohí musia stále pracova s olovom a podruhé, užíva sa moc olova

v požívatinách a v okrášujúcich prostriedkoch, o om mnohí ani nevedia, že

otravujú svoje telá.

Olovo je kovom a užíva sa ho mnohostranne. Už samo dobývanie olo-

va zo zeme je nebezpené, lebo robotník bere de pri dni do holej ruky rudu

a vdýcha do seba olovené výpary; tomu možno predís, jestli robotník na-

tiahne rukavice na ruky a chráni ústa a nos respirátormi.

alej písmolejci (pracujúci pri liatí písmen), plechári, sadzai, robot-

níci zamestnaní v olovených lejárach pri hotovení brokov, v pracovach,

kde sa s olovenou bielobou narába, ako ku príkladu pri výrobe náplastí (lead

plaster), masti (Diachylon), rôznych bariev a mnoho okrášujúcich prostried-

kov; konene maliari, farbiari at. všetci tí sú vystavení následkom

svojho zamestnania chronickému otráveniu olovom. Tiež i potraviny a po-

žívatiny prichádzajú do styku s olovom (nakladaný syr, ovocie v baksách)

a tým vyvolávajú nebezpeie pre udské zdravie.

Príznaky:—Nechu k jedlu, nútenie ku vracaniu, všeobecná slabos, ka-

tar žalúdka a riev, tvár badá, koža suchá, ruky sa trasú pichanie v prsiach,

klopanie srdca, neskoršie kolika, bodavý, vrtavý záchvat zácpa a pakostnica.

Lieenie:— 1 ) Hada inú prácu.

2) Umývanie celého tela; parné a sirkové kúpele; dobrý pokrm a sta-

ra sa, aby stolica bola v poriadku (klistýr).

3) Vnútorne užíva jodidu draselnatého (Potassium lodide) v malých

dávkach (najlepšie na predpis lekára).

4) Alebo da si pripravi v lekárni nasledujúci liek:

lodide of Potash 1 ounce

Water 4 ounces

Syrup simple 4 ounces

Dávka: Lyžiku každé tri hodiny.

5) Odvar z bretanu (Ground Ivy) nie len pomáha, ale po dlhšom uží-

vaní vyliei loveka úplne.



XVIÍI. KNIHA.

Oné a ušné
nemoce
a ich lieenie.

OBRAZ 325.

'OKO JE ZRKADLOM DUŠE'
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OCNE A USNE NEMOCE.

Stáva sa, že lovek ide po ulici a naraz pocíti pálivú boas v oku,

takže nemôže otvori, "osi mu spadlo do oka", ako sa to obyajne hovorí.

V takých prípadoch ide o cudzie telieska v oku. Je to prach v riasach, kto-

rými prechádza spojovka vka do spojovky bulvy.. Tu odporúa sa spôsob

opísaný pri "Cudzie telieska v oku", netreba tre oko, a tjým inom je

"Lieenie" ukonené. Ale niekedy ide tu o triesku, ktorá sa vrazila do oka

alebo o nejakú ostrú látku; vtedy treba položi studený obkladok na oko a

da si cudzie teliesko lekárom vya. Pri ažších poraneniach oka treba

vždy zavola lekára.

I ušné nemoce nemáme si ahko váži, ponevá zanedbané, zdanlivé

jednoduché nemoce ucha malý už asto za následok zhnitie kosti a trvalú

hluchotu, kdežto zavasné lieenie bolo by ešte chorobu zabránilo.

Mnohý lovek trpí následkom neistoty ucha a vtedy musí sa ucho vy-

strieka. Avšak vystrekovanie nemá by ostré, ponevá mnoho ráz môže
bubienok škodu utrpe.

IERNE OKO (BLACK EYE).

Hne po uderení oka daj trochu pavku (Sal Ammoniac) do horúcej

vody, namo do nej handriku a prilož na zachvátené oko. Obkladok musí

by tak horúci ako len môžeš vydrža. Prikladaj také obklady za 1 5—20

minút a srazená krv vráti sa do svojich ciev a zanechá oko isté a ierno

zmizne.

2) Obkladok namoený do pálenky a priložený na zaernelé miesto

pomáha dobre.

3) Prilož kúsok surového mäsa a oko. Mäso odstrauje ierne škvrny

a tíši bô.
I

OKULIARE.

Dalekozrakos a krátkozrakos lieime sberacími okami, to jest kon-

vexnými (vypuklými) okuliarmi. Pri vyberaní okuliarov nezabúdajme
na to, že len také okuliare sú dobré, ktoré vyrovnávajú oné chyby tak, aby

lovek mohol zretelne vide. Sklá majú by náležité vzdialené od oí, aby

nebolo treba stálej akomodácie (opravovania), o by oiam vemi škodilo.

alej dbajme i o to, aby okuliare dobre ležaly na nose, to jest vyprobujme

oblúk okuliarov, lebo asto sa stáva, že oblúk tlaí hrbo nosa, z oho môže
povsta otlak a z otlaku ruža — a tiež aj ervený nos.

ZAPÁLENIE OI.

Zapálenie oí môže by rozmanité a síce zapálenie vka oného, za-

pálenie spojovky, dúhovky, rohovky, at. Pri chorobách oných obyajne
vka sú zapálené a puchnú; z rana kapravejú že ledva možno ich otvori;

niekedy bô je mierny a niekedy lovek si ho ani nevšíma. Nemoce oné
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OBRAZ 326.

Na obraze vidíme jako sa má oko otvori pri zastriekani hojivej vodiky
onej; vyobrazená je i striekaka (dropper) a poháriek na kúpanie oí.

môžu povsta z prechladnutia, kataru a rozmanitých, chytavých nemocí.

Ale i cudzé telieska ako prach, piesok, jedy, zvlášte jedy kapavky môžu by
príinou zapálenia oí.

Lieenie:— 1 ) Pri zapáleniach oných môžeme priklada na oi tvaroh

rozmiešaný s mliekom a to opakova každé dve hodiny.

2) Kúsok bieleho liadku (Alum), asi tak veký jako malá fazua, svarí

sa v jednej šialke sladkého mlieka a do tej miešaniny namoenú a vykrútenú

handriku prikladáme na oi.

3) Pšeniný chlieb namoený do studenej vody prikladá sa na zapá-

lené oko pomocou obkladkov. Jestli sú oi vemi citlivé, môžeme zameni
studenú vodu teplou vodou.

4) Slabý aj z bazového kvetu je tiež odporúania hodný; do takého

aju namoíme isté plátenko a s tým vymývame oi viac razy denne. Tie

samé služby robí i svetlík (Vi obsah "Svetlík"). Iné recepty udali sme
v "Lekárskom Receptáru".

ZAPÁLENIE ŽÁZ ONÝCH VlEK.

Na kraji každého oného vka kryjú sa malé žazy, ktoré vyluujú

onú mas. Niekedy tie žazy sa zapália, následkom oho vka napuchnú,

ervenejú, robia sa malé chrasty a oko stane sa celkom zalepeným. Z toho

niekedy robí sa oný jgimen ako sme to pri opísaní jameu na oku spo

menuli.

Lieenie:— 1 ) Hlavná vec je, aby sme držali oko v istote; máme ho

vymýva letnou vodou, alebo ešte je lepšie ke oko kúpeme ako sme to

opísali pri onom kúpeli (Vi kúpel oná), pri om odmoujeme chrasty a

veer pred líhaním natreme vka zvonku nasledujúcou masou:
1) Dajte si zrobi: Zinc Oxide 5 grains,

Camphor 1 grain,

White Wax 2 drachms,

Lard (fresh) 6 drachms,

Oil of rose to parfume. Natiera sa na vka.
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2) Vodika na oi:

Boric Acid 80 grains,

Zinc Sulphate 8 grains,

Glycerin 1 ounce,

Rose "vvater 7 ounces.

Mix, dissolve and filter.

BEMO.
Belmo môže by zelené, šedé a ierne. Zelené belmo je vemi nebez-

pená nemoc. Objavuje sa zelenkavou barvou oky onej, zrak sa tratí v

jednom alebo v oboch oiach, oko stáva sa tvrdým, oky sa šíria, sklovatina

v oku sa zakalí a stane sa nepriezranou, nemiocný cíti tlak a rýchly bô a to

všetko vedie k znieniu zrakového nervu a pozdejšie aj ku oslepnutiu. Náhly

záchvat môže znii na veky oko, ktoré vera ešte zdravým sa videlo.

Belmo šedé:

Každé zakalenie oky, i je zastihnutá blana alebo sklenina oná, od
oho oka stane sa šedivá, menujeme šedým bemom. Rozpoznávame ho

poda doby a príiny belma, belmo vrodené, belmo starcov, belmo z pora-

nenia a iné.

Belmo ierne:

Je to nemoc samej sieovej blanky alebo zrakového nervu a spôsobuje

úplnú slepotu. ierne belmo vzniká niekedy celkom náhle po rýchlom po-

dráždení zrakového nervu, na príklad j estli hrom udrel pred oima loveka
na zem, alebo jestli oi musely dlho díva sa do svetla alebo na sah at.

Lieenie:—Jediným lieením belma je operácia. Preto jakonáhle na-

stanú boasti v oku a zárove schopnos zraková je snížena, treba hne ís
k onému lekárovi.

JAME NA OKU.

Na okraju oného vka nachádzajú sa malé žlazy, ktoré vyluujú o-
nú mas; tá mas robí oko klzkým. Zapálenie a vzrastnutie tých malikých

žláz menuje sa jameom oka. Náhle mechúrik dozreje a matéria sa z neho

vytlaí, nemoc sama od seba zmizne.

Lieenie:— 1) Výborným, jednoduchým prostriedkom je tvaroh roz-

tretý s mliekom a prikladaný na oko každé dve hodiny. Alebo:

2) Dotknú sa zrna pomocou pera alebo malikej štetoky káfrovým

špiritusom alebo jódovou tinktúrou. Pri tej manipulácii má sa da pozor,

aby sa vka nezatvorily, kým tinktúra na zrnku nevyschne. Alebo:

3) Prikladáme na oko do teplej vody namoené obklady a obviažeme

ich voskovým plátnom. Také obklady majú sa asto zameni.

EGYPTSKÁ NEMOC ONÁ (TRACHOMA).

Egyptská nemoc oná nie je ni iné, ako nákazlivé, hnisavé zapálenie

spojovky onej a ponevá celá plocha spojovky je pokrytá malými perlo-

vitými zrnkami, preto menuje sa aj katarom zrnitým, alebo mieškovitým.

Už po niekoko doch nastane vymiešovanie hnisavej, aj na iné oi chy-
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tavej sa tekutiny, horné vko napuchne a nazdáva sa, ako by viselo dolu

cez dolné vko oka. Domáce prostriedky tu nepomáhajú a najlepšie je

ís k dobrému lekárovi.

KATAR OI.

Ke lovekovi dym, horúos, vietor, zima, prach alebo iné dajaké

látky do oka vôjdu, cítime tlak v oku preto, lebo je slizná blana opuchla

a zdá sa nám, ako by nám nieo do oka vpadlo; následkom toho oko je za-

pálené a vydáva šliam i slzy. Taký nemocný stav menujeme oným ka-

tarom. K veeru cítime v oku rezanie a ráno je oko zapálené, slizná blana

je zapálená, ervená a vo dne oi slzavejú.

Lieenie:— 1) Studené mokré obklady priviaza na oi tak, aby ne-

spadly a opakova náhle sú teplé a suché.

2) Zamiešaj trochu bieleho liadku (asi toko ako jedna fazua) v

šialke vriaceho mlieka, náhle vychladne, namo do odvaru handriku a pri-

lož na oko. Je to lacný, ale dobre pomáhajúci prostriedok.

3) Svetlíkový aj ako umývadlo a ku obkladom oným odporúa sa

proti všetkým chorobám oným.

4) Oný kúpe je neoceniteným lieivým prostriedkom.

ŠKOLENIE — BLIKANIE.

Pri opísaní oí spomenuli sme, že oko pohybuje sa na všetky strany

priamymi svalami onými. Jestli svaly tie z dajakej príiny soslabnú alebo

ochromejú, vtedy jedno oko vždy inde vidí, to jest každé oko hadí iným

smerom. Túto chybnú polohu oí menujeme škúlením alebo blikaním.

Zväša ide tu o škúlenie do vnútra (k nosu) alebo naopak, o škúlenie na

stranu. Škúlenie k nosu vyvíja sa už v mladom veku a škúlenie na stranu

vyskytuje sa u krátkozrakých. Príinami tejto nemoce môžu by dedinos,
zlozvyk, krátkozrakos, poranenie a porušenie svalov oných.

Rodiia majú dáva pozor na diea v tej dobe, ke sa uí rozpozná-

va veci zrakom. alej majú da rodiia pozor, aby sa diea na jeden pred-

met nezahadelo. Škúlenie v mladom veku môže sa napravi pelivou po-

zornosou dieaa a cvikom v hadení (pozeraní). Jestli je chyba dediná,
tam pomôže len operácia prerezaním istých chybných svalov, o len dobrý
oný lekár môže vykona.

Poínajúce sa škúlenie môžeme liei takto: zaviažeme pred poludním
i po poludní na jednu hodinu zdravé oko, aby diea zvykalo upotrebi oko
náchylné ku škúleniu a pri jednom i pri druhom druhu škúlenia postarajme

sa o dobré okuliare. (Vi tabuky v Anatómii a Fisiologii.)

KRÁTKOZRAKOS.
Pod slovom krátkozrakos rozumieme taký stav oný, ke lovek zná-

me osoby na 6 do 10 krokov od neho vzdialené nepozná, alebo ke písmo
od oka na pol šúcha vzdialené nemôže íta. Ako pri alekozrakosti, tak

aj pri krátkozrakosti potrebné sú dobré okuliare (Vi obsah "Okuliare".)
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ALEKOZRAKOS.
Pri alekozrakosti os zraková je príliš krátka, o spôsobuje nezretené

videnie. alekozraké oi lieime okuliarami sberacími. U starých udí a-
lekozrakos súvisí s tým, že oka stáva sa tvrdšia a tratí schopnos i pruž-

nos. Bod blízkosti vzauje sa s rastúcim vekom alej od oka, o sa dá

vide u starých udí, ktorí pri ítaní knihu asto i na tri šiúchy od oka

vzaujú, aby mohli íta. Taká alekozrakos dá sa napravi vypuklými

okuliarmi. (Vi okuliare.)

NEDOSLÝCHAVOS.

Príiny tejto nemoce sú rozmanité, ako zapálenie ušné, hniloba v stred-

no muchu, zapchanie sluchovodov ušným tukom (voskom) alebo choroba

samého modzgu. Mnohí asto "nedoujú", lebo majú v uchu mnoho špiny,

alebo že im matéria v uchu nasberaná na toko zoschla, že zvuky nemôžu
sa dosta cez sluchovody; v takých prípadoch najlepšie je vymy ucho te-

plou vodou pomocou striekaky (možno dosta v lekárach). Akonáhle
matéria v uchu sa zmäkila, má sa pozorne oddiali a sluch sa navrátil. Sú

k tomu malé lyžiky, s ktorými môže sa matéria dosta z ucha a lovek môže
si to sám urobi, lebo cíti, jak aleko môže ís do ucha, aby si ho nepora-

nil. Taká striekaka a lyžika mnoho nestojí a je vemi užitoná. Olej na-

kvapkaný do ucha tiež pomáha k rozmäknutiu hnoja. Jestli chybné složenie

sluchovodu je príinou nedoslýchavosti, tu potom niet pomoci. (Vi "Hlu-

chota".)

Dobre úinkuje olejek z divizny (Verbascum Thapsus) ; zapúša sa

pár kvapiek do ucha veer pred líhaním. v

ZAPÁLENIE UŠNÉHO BUBIENKA.

Zapálenie bubienka pochádza skoro vždy od prechladnutia (prievanu

v železninom voze, studená dlho trvajúca kúpe at.), alebo vyskytuje sa

následkom vosku (Cerumen), ktorý sa nahromadí v uchu a tlaí bubienok.

Ponevá bubienok nie je tak chránený, ako vnútorné ucho, preto zapálenie

a puknutie bubienka patrí k najastejším chorobám ucha.

Príznaky5—Zapálenie bubienka javí sa prudkými, napínavými boa-
sami a šelestením v uchu, závratmi, bezsennosou, všeobecnou malátno-

sou v hlave a nedoslýchavosou.

Lieenie:—Pri akútnom (náhlom) zapálení treba vyplachova ucho

teplou vodou a jestli možno, zosta v izbe. Jestli pacient musí zanecha
izbu, nech si vloží do ucha trochu vaty, aby takým spôsobom ucho chráne-

né bolo od ašieho prechladnutia. Jestli v uchu nachádza sa vosk, treba

ucho vymy ušnou striekakou alebo ešte lepšie je, poprosi dobrého lekára,

ktorý vane ucho vymyje. (Dašie lieenie vi pri nedoslýchavosti.)

BÔ V UŠL\CH.

Bô v ušiach môže by zapríinený zapálením ucha alebo môže by
príznakom rheumatických a nervových chorôb alebo môže by následkom
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prechladnutia. Jestli bô ucha zapríinený je inými chorobami, boasti oby-

ajne prestávajú s vylieením tej že nemoce.

Lieenie:— 1 ) Káfrový olej nakvapkaný na kúsok bavlny a vložený

do ucha zastaví bô.

2) Kneipp odporúa mandový olej (Almond oil) asi 5 kvapiek dá sa

na bavlnu alebo nakvapkajú sa do ucha, po om zväša bô ucha prejde.

Mandový olej zmäkuje vnútorný vosk v uchu a odháa horúku.

HLUCHOTA.

Hluchota je taký stav edoslýchavosti, ke lovek ani to nepouje,

o sa mu hlasne do ucha hovorí. Príiny hluchoty sú rozliné, ako ku prí-

kladu zapálenie vnútorného ucha, soslabnutie bubienka, ochromenie (pa-

ralysis) sluchového nerva alebo nashromaždenie sa vosku v uchu. Správne

ustálenie príiny hluchoty je vemi ažké.

Lieenie,— 1 ) Jestli je ucho suché, smiešaj jednu lyžiku olivového ole-

ju s dvoma lyžikami glycerínu; najprv vymyj ucho mydlovou vodou a do-

bre vytri; namo husie pero alebo malú štetoku do olejku a pomas tý^m

ušnú dutinu raz denne.

2) Ke je ucho zapchaté voskom, ktorého sa mnohoráz vemi mnoho
nasbiera a stáva sa tvrdým, v tomto páde vymyj ucho mydlovou vodou,

vytri a zrob alebo daj si zrobi odvar z korea bieleho duba (White Oak
Bark). Z toho aju vezmeš jednu lyžiku a rozmiešaš s dvoma lyžikami

glycerínu a zakvapkáš pár kvapiek do ucha ráno a veer,

3) Ke hluchota pochádza od prechladnutia, var cesnak v olivovom

oleji a ke vychladne, zapus pár kvapiek lyžikou do ucha a zapchaj

ucho vatou.

Professor Bundy radí nasledujúci olej: Vezmi sassafrasového oleja (Sas-

safrass oil) 5 kvapiek a olivového oleja pol uncii (jednu jedácu lyžku),

miešaj a zapus do ucha dva razy denne.





XIX. KNIHA.

NOVOTVARY
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NOVOTVARY.

Prvky skladajúce naše telo, ktorých najmenšou súastkou je bunka,

môžu niekedy, podnes z neznámeho podráždenia, náhle, chorobne rás.

Výsledkom takého vzrastu sú tak zvané "Novotvary". Bolo pozorovano,

že pokladom mnohých novotvarov bolo vnútorné mechanické dráždenie;

ale preo žaza štítna ležiaca úplne skrytá, na príklad žaza štítna, naraz

pone rás a následkom toho tvorí sa vole, — alebo aký vliv má povetrnos,

podnebie, tehotnos a dedinos na novotvorbu, to je posia hádankou.

Tvary a sídla novotvarov sú rozmanité a pokia sú na povrchu tela, pokia
neopúšajú svoje miesta, pokia nehrozia svojmu majiteovi nebezpeím,

menujeme ich novotvarami nevinnými (benígna) ; ale sú tiež aj zlé novo-

tvary, ktoré nepretržite a rýchle rastú, oslabujú telo, niia susedné orgány

a rozpadujúc sa, zachvácajú nové a nové miesta v tele. To sú tie tak zvané

zhubné novotvary (maligna), ktoré majú sa zavasu z tela dokonale vy-

koreni, iná osoba nimi zastihnutá môže prís o život.

SARKONY (NÁDORY—VREDY).

Sarkony sú mäsu podobné mäkké tvary (vredy) a vyviujú sa všade,

kde sa väzivo nachádza ako vo svaloch, na eustiach, na okostnici, na
kostiach at. Vekos sarkonov je od najmenšieho vreda až po vekos
mužskej hlavy i viac. Na istom stupni vzrastu nastane odumretie novotvo-

rených látok, ktoré sa rozpadajú a ich iastky zavleené krvou do iných

miest, vyvolávajú nové ohniská sarkonové, tak zvané metastasy, alebo

ohniská druhotné. Z toho môžeme vide, že je to vemi dôležité, aby sa

odstránenie sarkomov nezanedbávalo.

NOVOTVARY NEVINNÉ.

Novotvary nevinné objavujú sa všade, kde sa nachádza tkanivo,

náchylné k novotvorbe v udskom tele. Tak ku príkladu vyskytujú sa tukové

vredy alebo LIPOMY všade tesne pod povrchom tela; sú to mäkké, pružné

vredy a vyviujú sa pomaly zvlášte v pokroilom veku Mimo znetvorenia

zovajšku loveka, nerobia ani ažkosti, ani boasti Avšak, jestli svojou

vekosou a tlakom na susedné orgány znané obaženie pôsobia, v tomto

páde majú sa operáciou odstráni, o sa stáva bez jakejkovek nebezpenosti.

POLYPY.

Polypy vyzerajú ako ustrice a vyviujú sa všade tam, kde je slizná

blana a preto vyskytujú sa najastejšie v dutinách tela ako v nose, v mater-

níku, v koneníku at. Jestli polypy sú dos veké, obažujú dýchanie a

dráždia sliznú blanu k výtoku. Ponevá málo kedy samé od seba sa ztrá-

cajú, najlepšie je da ich vytiahnu lekárovi, o sa stáva bez všetkej boasti.

Jestli sú polypy v materníku, žena sa cíti by tehotnou, a myslí si, že je v

požehnanom stave, lebo niektoré príznaky polypov sú také samé ako pri

tehotnosti avšak pri polypoch matka nerastie tak rýchle ako pri tehotnosti
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a žena necíti pohyb dieaa. Polypy z materníka môže odstráni len zkú-

sený lekár.

ATHEROM — HALVA — VLEK.

Stáva sa, ve vývody tukovej žazy sa zapchajú a obsah v tukovom

miešku sa zastaví a následkom toho vyvía sa zvlášte na vlasitej asti hlavy,

avšak nezriedka i na konetinách (na rukách a na nohách), hrachu podobná

nabehlina (novotvar) tak zvaný atherom, alebo halva—vlek. Je to ne-

vinný, boas nezapríiujúci novotvar, ktorý je len preto nepríjemný, lebo

špatí tvár totiž (jestli je na tvári) a to všetko. Taký lovek má sa obráti

k dobrému lekárovi (ranhojiovi-surgeon), ktorý vstrekne do nabehliny

jódovú tinktúru alebo celý novotvar vyreže a to bez všetkej boasti.

Okrem spomenutých novotvarov spomneme ešte ADENOM (vredo-

vitý novotvar žaz), ANGIOM (vred ciev krevných), CHONDROM (vred

chrustavkovitý), OSTEOM (vred kostný), NEUROM (vred nervového

tkaniva) at., ktoré, skoro všetky, vyžadujú chirurgické lieenie. O novo-

tvaroch, ktoré sú tu nespomenuté, pojednávame v osobitých lánkoch.

RAK.

asto sa stáva, že na niektorých miestach tela alebo na niektorom

ústroji mení sa prirodzené väzivo na väzivo iné a tu robia sa novotvary,

ktoré sa rozpadujú a tvoria hniavé vredy; taký stav menujeme rakom.

Ponevá o príinách tejto nemoci i sami lekári vemi málo znajú, preto

opísanie príin je tu celkom zbytoné. Toko vieme, že rak môže sa vyvi-

nú na všetkých miestach, ktoré sú so sliznou blanou pokryté a štatistika

vykázala, že u žien napáda zväša prsia, pošvu a materník, kdežto u muž-

ských sídli astejšie na ústach, na jazyku, v hrtanu, v nose a v koneníku.

Vo všetkých týchto prípadoch ide na poiatku o tvrdé, boastné miesto,

ktoré môžeme prstom namáa pri povrchnom kožnom raku, ako uzlík cez

kožu. Uzel ten obyajne mäkne, prevalí sa na von a z toho povstáva mokrý
vred. Nech je rak na ktorejkovek asti tela, hrozí lovekovi nebezpeím.

RAK ŽALÚDKA.
Žalúdkový rak napáda zväša udí — jako mužských tak ženské —

na poiatku 50. roku. Na poiatku mnohoráz nerobí ani ažkosti nemocné-

mu, až neskoršie sú príznaky viac a viac viditelné a citelné; chu k jedeniu sa

tratí, nemocný asto vracia (niekedy krv) trpí na zácpu, chudne, barva

jeho je žltá, špatné spí atd*. Proti vekým boastiam jediným prostried-

kom je morphium ,ktorý sa ale len na predpis lekára môže dáva nemoc-

nému.

RAK V PEENI.
Rak peene napáda udí vemi asto s rakom žalúdkovým. Nemocní

majú žltaku, ktorá zachvacuje tak reeno celé telo; pod pravými rebrami

cíti nemocný boas a ažkos; pri macaní peene cítime pod prstami rako-

visté uzlíky na peeni k omu druží sa niekedy i vodnateka a — konec

žitia.
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Lieenie:—Apráve istého lieku proti raku nieto (operácia nie je

istá), avšak nemôžeme nemocného bez všetkej pomoci zanecha. Nižšie

podávame niekoko odporúania hodných receptov rôznych lekákov, ktoré

mnohým pomohly a sa vemi odporúajú.

1 ) Do šavy z ervového korea (Phytolacca decandra) dajte toko
pušného prachu, aby sa z toho mas zrobila; natrite handriku tou masou
a priložte na rakovinu. Je to dobrým prostriedkom jestli sa hne na poiat-

ku prikladá.

2) Namote ovieho štaveu do vody; (nádoba má by z inku) ne-

chajte to stá na slnku alebo na teplom mieste za pár dní, potom namote
do tej tekutiny handriku a prikladajte ju na rakovinu.

3) V Amerike potrebuje sa rakový kore tak zvaný "Beech drops"

(Epifagus Americanus) alebo druhý druh korea, ktorý sa predáva pod

menom Orobanche Virginiana. Najlepšie je kúpi v lekárni hotovú tinktúru

a tú potrebova od 15 do 30 kvapiek tri razy denne. A zvonku priklada

handriku namoenú do tinktúry viac razy cez de.
alšie recepty nájdete v Domácej lekárni a medzi receptami rôznych

lekárov.

VOLE (GOITER).

Vole je nádor, vred štítnej žazy, ktorá pokrýva v podobe polmesiaca

prednú stenu horného oddielu priedušnice. Nabehlina môže by niekedy

nesmiernej vekosti, avšak je ona zväša bezboastná, mäkká a len zriedka

stáva sa obažnou pre susedné ústroje, priedušnice, hrtan atd'., a tu potom
môže obaži duch ba i smr zapríini.

Príiny:—Sfríinami tejto nemoce môžu by dedinos, vlivy klima-

tické, nepretržitý spev, kaše, tlak pri pôrodoch alebo pri chronických zác-

pach atd'. Ale hlavná príina — tak sa zdá — leží v zmenách obehu

krvného, menovite pri pohlaví ženskom pri poínajúcej sa zralosti.

1) Dajte si pripravi v bársktorej lekárni: Tonicum Alterativum :

Fl. Extr. Sarsaparilla 8 ounces,

Fl. Extr. Gentian 8 ounces,

lodide of Potash Yi ounce,

lodide of Ammonia Yl ounce.

Dissolve and mix. Dávka: Jednu lyžiku v osladenej vode po jedení.

2) Mas: lodide of Potash Yl ounce,

lodine 14 ounce.

Sal Ammoniac I/4 ounce,

Lard Yl pound.

Mix well. Natiera vole dva razy denne. Alebo

3) lodine Yl ounce,

lodide of Ammonia Yl ounce,

Alcohol 20 ounces.

Glycerín 4 ounces.

Mix well. Natiera vole ráno i veer.



XX. KNIHA.

cudzopasníci
a ich lieenie.

'Choroby povstávajú zväša z prejedenia, viac sa jie, než treba.

alebo z hladu, menej sa jie, než treba; preto i v jedení

má sa zachova zlatá stredná cesta."
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XXXIV. tabuka.

ERVÍKY V UDSKOM MODZGU.

Vodorovný prierez modzgu znázorujúci dve postranné komory, v každej jednej vynašly sa hro-
mádky udských, mechúrovitých ervíkov. Skupiny týchto ervíkov vidíme v každej postrannej

asti modzgu A, A, ktoré vychádzajú zo spodku komôr modzgových. B, B, je sie blán a C, C, obvocíl

modzgu. Rúky znázorujú vrstvy ervíkov.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 359

XXXV. tabuka.

Olr. 332
Obr. 3S3

Ohr. 347 Obr. 34«

HLÍSTY.

OBRAZ 327. Neozbrojený Tasomník. OBRAZ 334.

OBRAZ 328. Dlholánkový ozbrojený tasomník OBRAZ 335.

(vencohlav)). OBRAZ 337.

OBRAZ 329. Brázdohlav. OBRAZ 338.

OBRAZ 330. Pravdivý pomer hlíst; a, samica; b, OBRAZ 339.

samec. OBRAZ 340.

OBRAZ 331. Špendlíková hlísta; 1, samec; b, sa- OBRAZ 341.

míca. OBRAZ 342.

OBRAZ 332. Vlasohlávka biikovitá ; 1, vajíko; OBRAZ 343.

2, samíra; 3, samec; (predná polovica nachá- OBRAZ 344.

dzd sa v sliznej blane brušnej . 4. a vyzerá, OBRAZ 346.

ako nebožiec. OBRAZ 347.

OBRAZ 333. Dobre vyvinutá hlísta. (v mase

Hlava dlholankového tasomníka.

Jeho zralý lánok.

Vajjko.
Hlava neozbrojeného tasomníka.

Vnútro samiky škrkavky.

Mra.
Voš hlavy.

Rup obecný (samica).

Rup obecný (samec).

Voš šatná.

Svalovec.

Svalovec zahniezdený v svaloch

).

CUDZOPASNÍCI (PARASITY).

Cudzopasníkmi menujeme rastlinné alebo živoíšne, živé tvory, ktoré

sa hniezdia v koži alebo v iných ústrojoch udského tela. Žijú na, i v tele

loveom a tam hostia sa na útraty, mnohoráz na nebezpeie svojho hostitea.

Rastlinní cudzopasníci sú hnilé huby, lesnina, stuchlos a iné, ktoré zapríini

môžu rozmanité nemoce, ako ústnu plesninu (Ústne huby), lišaj na brade,

na hlave a na iných miestach tela, chrasty, prašiny, primet (zánechtice atd*.).

Zvierací alebo živoíšni cudzopasníci žijúci na koži i v nej sú blchy, vši,

rôzne ervy at. Cudzopasníci žijúci vo vnútri loveka sú tasomník, (pántli-

ková hlísta,) trichina a iné rozmanité hlísty. O rôznorodých cudzopasníkoch

Tozpisova sa nejdem a síce preto, lebo niektoré z nich sú tak malé, že ich nie
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je možno ani vide, patria do bakteriologie a pre laika to význam nemá,

lebo bez drobnohadu nedá sa zrobi ni, a k tomu vyžaduje sa zvláštne

štúdium bakteriologie; po druhé, mnohé z nich nespôsobujú tak reeno žiadne

obažnosti v udskom tele. Preto pojednáva budem len o tých najhlavnej-

ších a tu na prvom mieste sú hlísty.

HLÍSTY.

Hlísty sú rôzni cudzopasníci, žijúci v udskom tele. Apráve hlavné

ložiská hlíst a ervov sú revá, jednak nachádzajú sa i v modzgu, vo vredoch,

v ústach, medzi zubami, v mase, v advinách, v púciach, v peeni a pod
kožou i v nej. Pohovoríme tu o tých najvážnejších hlístach z ktorých prvé

miesto patrí tak zvanému "Tasomníkovi".

TASOMNÍK (TAPEWORM).

Tasomník (Pántliková Hlísta) náleží do radu cudzopasníkov žijúcich

vo vnútri iných zvierat. U udí žije tasomník v tenkom reve. Obyajne
je bielej barvy, jedon konec má vemi tenký a vyzerá ako guka — to je

hlava. Na prednom konci má rydlo a na tom nachádzajú sa háiky, ktorými

drží sa tasomník revných stien. Hne za hlávkou je tenká šija a za ou
na mnoho kúskov odelene telo, vyzerajúce ako pántlika. Tasomník vyrába

v sebe vajíka i semeno slúžiace k zaplodeniu. Tie vajíka nechádzajú sa

vo vekom pote v hrubšom konci tasomníka a sú dokonale zaplodené zárod-

kami tasomníka. Stáva sa, že veké kusy odrývajú sa od ostatných asti tela

a po jednom kúsku, lebo razom viac takých kúskov vychádza s výkalami von.

V tých kúskoch sú zárodky a jestli zviera (svia a iné) sožerie takéto zaplo-

dené kúsky, tie sa potom dostávajú cez steny riev do obehu krvi a s krvou

rozchádzajú sa po celom tele. Osádzajú sa ony v pevných iastkach tela

ako: vo svaloch, v modzgu, v peeni at. a tu premeajú sa na trudy, vyzera-

júce ako malé puchierky (Vi obraz 337) a v tých puchierkoch rozvíja sa

malý tasomník, najprv hlávka, potom šija a za tým rastie celé jeho telo.

Jestli taký puchierik sa polkne na príklad s mäsom, vtedy zaína sa v revách
rozvíja až do celého vyvinutia a z neho znovu odrývajú sa kúsky vajíkami

preplnené a vychodia na von. Medzi tasomníkmi rozpoznávame:

1 ) Tasomník dlholánkový ozbrojený.

(Taenia Solium) Vi obraz 328.

Malá jeho hlávka (ako hlávka špendlíka) ozbrojená je smotkovkami

(vssavkami) a okolo tých ovenujú hlávku háiky. Pomocou svojho krýdla

drží sa sliznej blany riev a cicia tie najpolivnejšie iastky šav a pokrmov.

Džka jeho je niekehy i pár metrov.

2) Neozbrojený tasomník.

(Taenia Mediocanellata.

)

Ten nemá ani rydla ani báikov a preto nie je tak trapný ako prvý. Na
hlave má štyri silné smotkovky (Vi obraz 336). Džka jeho môže sa uri
na 4, 1 O ba i na 36 nietrov (Vi obraz 327). Žije v tenkom reve loveka
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a jeho dozrelé lánky vychádzajú s výkalami i bez výkalov. Tretí druh ta-

somníka je:

3) Brázdohlav.

(Taenia Lata alebo Botriocephalus Latus.

)

Brázdohlav má hlávku podlhovatú, bez venca a bez báikov. Na hla-

ve má len dve smotkovky, ale tie sú tak silné, že môže sa vpi najsilnejšie

do loveka medzi všetkými tasomníkami. Džka jeho je asi 5 do 9 metrov

a pozostáva asi zo 6000 lánkov (Vi obraz 329).

Opis príznakov oznamujúcich prítomnos tých cudzopasníkov:

Závrat v hlave, zvonenie v ušiach, veká chu k jedlu, mdlos; niekedy

trhanie celého tela zvlášte u detí a u slabších udí. Niektorí majú badú,
žltavú tvár, mráky pred oima, obklopený jazyk, chudnutie, slabos trove-

nia; niektorý lovek jie ako vlk a naopak, chu sa môže celkom ztrati. Pa-

cienti, zvlášte po sladkých jedlách majú vekú mdlobu, ako by sa im nieo

tislo do hrdla, trápení sú zbytoným slinotokom do úst, kvasmi v žalúdku,

záhou, neporiadnou stolicou, svrbením v koneníku i v nose, nadutosou

v bruchu, kolikou v revách a bitím srdca. Pojedni asto vracajú, majú
bô v bokoch a ke v bruchu, jedným slovom trpia na všeobecnú slabos.

Ženské majú neporiadny mesaný as a trpia na chudokrvnos, lebo tasom-

ník žije vo vnútri na tom najlepšom pokrme, aký prichodí do udského tela.

Najlepším príznakom prítomnosti toho tvora v udskom tele je to, ke
vidíme kúsky vychádza s výkalami cez koneník alebo samostatne bez výka-

lov. Sú to lánky obyajne badožlté a vyzerajú ako makarony. Práve tá

doba je najlepšia na vypustošenie toho cudzopasníka, ke také jednotlivé

lánky vychádzajú z loveka, lebo práve vtedy celý tasomník je slabý a dá

sa najlepšie oddiali. Preto dobre je vyzkúma výkaly, i sa v nich lánky
tasomníka nenachádzajú a jestli vidíme, že príznaky sú prítomné, treba mu
hne vypoveda vojnu a to bez ašieho odkladania, lebo zanedbávanie

a nevedomos môžu ma vemi zlé následky.

Lieenie:— 1 ) Vezmime dve uncie (štyri lyžky) kôry granátového ko-

rea a varme ho v dvoch pintoch vody za 10— 15 minút. Z toho odvaru

užije sa jedna šialka malá každú hodinu, otyri dávky postaia.

2) Vezme sa pol pinta dyového semena a varí sa v dvoch pintoch

vody za 1 5 minút. Z toho popíja sa po šialoke tri razy denne za štyri dni

a koní sa dávkou ricinového oleja.

3) Vezmime 15 do 20 kvapiek oleju z kapradia samieho (Malé Fern)

veer i ráno. Po tom má nasledova miešanina z dvoch lyžiek ricinového

oleja a z jednej malej lyžiky terpetýnového oleja. Jestli by hlísta nevyšla,

opakuje sa to vo väších dávkach.

4) Dobre pomáhatetiým prostriedkom je terpetýnový špiritus užívaný

po 1 5 kvapkách na cukre tri razy denne. Asi na štvrtý de vezmú sa dve

lyžky ricinového oleja.

Tu opíšem ešte jeden spôsob lieenia tasomníka, odporúaný dokto-

rom A. Muellerom:
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Najlepšie je chyti sa do lieenia v sobotu po obede, aby nemocný ne-

bol v svojom zamestnaní prekážaný.

Nemocný pripravuje sa posledné tri dni v týždu k lieeniu ahkou, jed-

noduchou ztravou, ktorá nespôsobí mnoho výkalov; zárove užíva varené

ovocie, aby stolica bola výdatná.

V sobotu veer požije pacient dva marinované haringy s kúskom bie-

leho chleba. V nedeu predpoludním zrobí si sám alebo si dá zrobi nasle-

dujúci liek:

Chloroform grams 3 gramy
Výahu zo samieho kapradia

(Tincture of Malé Fern) grams 4 gramy
Ricinového oleja (Castor oil) grams 90 gramov

Z tej miešaniny užije sa polovica a na to zapije sa teplej iernej kávy,

ktorá odstrauje špatnú chu a dráždenie ku vracaniu. Po pol hodiny vez-

me nemocný ostatok lieku a zase zapije trochu iernej teplej kávy. Nezadlho

nastane niekokoratná stolica, ktorú najlepšie je odbavi do nádoby, do ktorej

sme boli naliali vody. Jestli sa myslí, že tasomník pri stolike vyšiel, ne-

chajme nádobu za niekoko hodín stá, vylejme potom vodu, pridajme istej

vody a neskoršie zase ju vylejme a tak opakujme, dokia sa hlísta od výka-

lov celkom oistí. Teraz vezmeme tasomníka medzi prsty a pozorne ho pre-

hliadneme, ale tak, aby sa nepretrhnul a hadajme hlaviku na tenšom konci.

Hlavika vyzerá ako hlávka špendlíková, je trochu zabarvená a môžme ju

pozna slobodným okom.

Jestli hlaviku nenájdeme, a asi o štyri mesiace zase poínajú vychodi

lánky tasomníka, musíme lieenie opakova.

ŠKRKAVKA (ROUND WORM).

Škrkavkami menujú sa preto, lebo zapríiujú akési "škrkanie" v žalúd-

ku. Sú to tak reeno asi od 6 do 1 5 inov dlhé hlísty a apráve vyskytujú

sa zväša u detí, trápia i dospelých udí. Sú to hostia zväša tenkého re-

vaj ale dakedy dostanú sa cez žalúdok i do pažeráka a môžu zapríini du-

senie a iné neporiadky.

JAKO MÁME BÁDA, I DETI MAJÚ HLÍSTY?

O tom prekonáme sa, jestli dáme dieau nieo kvasného pi za pár

dní, ako ku príkladu kyslé víno. Obyajne po užívaní toho hlísty vychá-

dzajú.

Príznaky:—Bados; nechu k jedlu; boas brucha; brucho je tvrdé

ako by v om kame bol usadený; nútenie ku vracaniu; nepravidenos sto-

lice (raz behaka a druhý raz je zase tvrdá); škrípanie zubov; svrbenie v

nose a v rike; nepokojný spánok a niekedy i božec (padúcnica a ke).

Lieenie:— 1 ) Dáme nemocnému za de ahkú ztravu a potom citvaro-

vého semena (Worm seed—Chinopodium), o možno dosta v lekárach a

na to dáme mu ricinového oleja a klistýr.

2) Vstriekanie jednej lyžky olivového oleju raz denne vyženie hlísty.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 363

3) Obyajný prostriedok proti hlístam je Santonin. Bere sa od 3 do 5

granov ráno i veer. K dostaniu v lekárach.

4) Deom možno dáva kriedové mlieko; robí sa takto: do pinty te-

plého mlieka dáme lyžiku kriedy, po prevarení necháme to stá, aby sa

krieda usadla, potom slejeme istý odvar a dáme z neho pi dieau.

RUPY (ŠPENDLÍKOVÁ HLÍSTA).

Špendlíková hlísta nikdy nie je dlhšia ako jeden co a zdržuje sa zväša
pri malých deoch. Hlavné ležište tej hlísty je tenké revo, kde sa vyživuje

na útraty dieaa, ale mnohoráz dostáva sa i do žalúdka a ztadia sa vyvra-

cia, alebo putuje dolu do hrubého reva a oddiali sa s výkalami. Tie hlísty

asto vandru jú z riky dievatka do pošvy pohlavných ústrojov, alebo aj do
iných osôb, ktoré s dievaom spia; preto stáva sa, že i iné osoby zachvátené

bývajú tými bruchožrútmi.

Príznaky:—Bô a napuchnutie brucha; ztrata apetítu; zápach z úst;

šliamovatá stolica; nútenie a svrbenie riky; niekedy behaka, zvlášte v noci;

nervosnos a bezsennos tiež trápia zachvátenú osobu.

Lieenie:— 1 ) Zastrieka malú lyžiku anového oleju s dodatkom má-

lo teplej vody a opakova vstriekanie každý druhý den.

2) Daj poda veku od 4 do 10 kvapiek citvárového oleju (Worm seed

oil—Oleum Chinopodium) na cukre dva razy denne za štyri dni a za tým

ricinového oleja.

3) Vezmi na pint vody:

Korenie karafiatového (Pink root) 1 lyžiku

Senný (Senná) 1 lyžiku

Manny (Manna) 1 lyžiku

Prece a dávaj jednu lyžiku alebo viac dva razy denne. Poda veku.

TRICHINA ALEBO SVALOVEC.
(Trichina Spiralis).

Trichina je dôležitá a síce preto, lebo sa vemi rozširuje jedením brav-

oviny (svifiského mäsa, slaniny at.) Zavíja sa v malom mechúriku v po-

dobe malého hrachu vo vláknach svalových niekedy v ohromnom množstve.

Slobodným okom nemožno na takom nakazenom mase žiadnu zmenu pozo-

rova a len pod drobnohadom možno vo vláknach svalových tie zárodky zi-

sti. Jestli sa lovek najie takého jedovatého mäsa, môže nielen ochorie,

ale i zomre. Už po 24. hodinách uvolní sa trichina v miešku, to jest škar-

lupine, ktorá sa rozpustí v žalúdkovej šave a behom aších 24 — do 48

hodín vyrastú z uvonených týchto zárodkov, ktoré sa medzitým dostaly s

obsahom žalúdkovým do reva, celkom dospelé ervíky. Ze ako rýchle sa

plodia tí cudzopasníci, to dokazuje to, že jedna samika má asi 200 mláda
po každom oplodení a ponevá v reve, v krátkej dobe, 5 do 8 ráz sa oplo-

dzuje a rodí, z toho vide, že od jednej samiky pochádza od 1500 do 1800
živých, docela drobných mláda. Tieto zárodky preniknú stenami revnými
a dostanú sa do obehu krvného; z krvi zanesené bývajú do svalstva, tu sa

zastavia, vnikajú do vlákien svalových, asi za tri týždne vyrastú, po om sa
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zavinú do škarlupiny ako háatá a tak sa to opakuje jedno za druhým.

(Vi obraz 347 a 438.)

Asi po 6— 12 doch dostavujú sa prvé chorobné príznaky a síce beha-
ka, boasti vo vnútornostiach a zdánUve lovek si myslí, že trpí na katar ža-

lúdka. Po troch-štyroch týžroch pridružujú sa boasti vo svaloch a tu tiež

myslí sa, že je to rheumatismus ; konene od 4 do 6 týždov nastane alebo

smr alebo lovek opä ozdravej e. Z toho vide, že svalovec (trichina) je

vemi nebezpeným hosom loveka. Jednoduché nasolenie a údenie mäsa
neznií trichíny a 40 grádová teplota tiež ich neusmrtí a len teplota od 50

grádov vyššia môže ich usmrti. Pravda, že vláda dala nám zákony, poda
ktorých mäso má by drobnohadom prehliadnuté, avšak také prehliadnutie

je nie absolútne spoahlivé, ponevá nie je možno každý kúsok mäsa zvlášte

prehliadnu a preto jediný a najistejší spôsob je, ke mäso dobre vypeieme
alebo uvaríme. Mäso úplne hotové musí by šedej barvy a vôbec i zvonku i

zdnuká dobre vypeené a nemá z neho nikdy, ke sa krája, vyteka pod tla-

kom noža ervená šava.

LieenieJ— 1 ) K udržaniu síl srdca má asto veký význam káva, aj
s koakom alebo s vínom.

2) Horké aje, horké bittersy, odvary s prídavkom erveného piepru.

3) Kúpte si v lekárni

Syrupi Ipecacuanhae 2 ounces

a užívajte z toho jednu lyžku každých 20 minút a za tým nieo na prehnanie

(ricinový olej alebo tabletky). Alebo

4) Kúpte si v lekárni nasledujúcu miešaninu:

Tetramethyli thionin-chloridi gr. XXX.
Šaloli dr. Vi

Misce et pone in capsulas No. XXX.
Z tých kapsuliek užíva sa jedna každé štyri hodiny.

vSi.

Vši sú trojaké a síce vši vlasové, na hlave, vši šiat a mrie (vosky —
alebo ako ich pojední menujú "mandavošky" ) . Všetky tri vyvolávajú veké
svrbenie a lovek musí sa škraba, o mnohoráz spôsobuje dlhotrvajúce kož-

né nemoce ako lišaje a iné.

I. Voš hlavy množí sa na hlave, vo vlasoch a to tak rýchle, že v krát-

kom ase stisíceronásobní sa. Vyskytuje sa zväša u detí, avšak i dospelí

udia nerobia výnimku, menovite udia, ktorí nestarajú sa o istotu tela a

šiat.

1

)

Prvým liekom je istota. Treba vlasy ostriha a hlavu vymy
sonou vodou, do ktorej dáme pár kvapiek anisového olejku. Hlava má
by držaná chladno, lebo v teple sa vši vzmáhajú.

2) Umývanie hlavy rozpusteným špiritusom.

3) Kamenec rozpustený vo vode je tiež nepriateom vši.

4) Sirková mas a slabá, vodou dobre rozpustená karbolová kyselina

(karbolová voda) je tiež dobre úinkujúca.
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5) Kúpte si v lekárni nasledujúci liek:

Fl. Extr. of Stavesacre 1 fl. ounce,

Acetic Acid Diluted 1 5 ounces.

S tým umývadlom treba hlavu umýva dva razy denne.

6) Vi mas proti všom v obsahu "Všivec".

II. Voš šatná zdržuje sa len v šatách, v obrubkách prádla, v košeach

a gaach. Tie vši sú väšie než vši hlavy a spsobujú nepríjemné svrbenie

miest, kde sa usalašily.

Lieenie:

—

I) Vyvarenie šiat; vymývanie miest karbolovou vodou; vy-

mývanie celého tela káfrovým špiritusom alebo kamencovou vodou (Alum).

III. Mra (vOska—mandavoška) zdržuje sa na pohlavných, chlpami

zarostnutých miestach, pod pazuchou at. Proti tým cudzopasníkom naj-

lepšie je mas zo živého striebra (Blue ointment), s ktorou natreme miesta

zachvátené ku príkladu veer, a ráno potom dobre sa vymyjeme. Tá mas
je dobrá proti všetkým všom, ale má sa da pozor, aby sa z nej mnoho na

telo nedávalo, ponevá je to otrava a pri silnom natieraní môže spôsobi

zlé následky.

MO.
Mole sú malé motýlkovité živoíchy. Najdôležitejšie sú z nich šatne a

kožušné mole, ktoré okolo apríla kladú vajíka do šiat, tu sa vyvíajú a

stávajú sa potom škodlivými periu, vlneným látkam, kožušine atd*. Proti

mou odporúajú sa nasledujúce prostriedky:

1 ) Vyvesovanie šiat na erstvý vzduch (na slnce), ale len cez de lebo

v noci mole lietajú a kladú vajíka.

2) Vložíme do šiat niektorý z nasledujúcich prostriedkov: Komanicu
lekársku, anové semeno, divý rozmarín, papriku, orechové lístie, chme a

matu.

3) Dobré služby koná skalica (Green vitriol — zelený liadok) smieša-

ná s pelykom. Rozmiešaj štvr funta skalice s jednou unciou pelyku a

tým práškom posyp veci, ktoré chceš pred moami zachráni.

4) Paprika, káfor, anové semeno, v mieškach do šatníka vložené,

hubia mole.

5) Pijavý papier do terpentýnu namoený a do šatníka vložený; alebo

vykurovanie tabakom, octovou parou at. vyhladia mo úplne.

Natieranie kožušiny a iných látok terpentýnovým olejom (špiritusom)

je tiež odporuovania hodné.

SUCHÝ MO (FAVUS).

Suchý mo alebo favus je nákazlivá, rostlinným cudzopasníkom (Acho-

rion Schoenleinii) spôsobená choroba. Jej hlavným sídlom je vlasovíta as
hlavy, ale vyskytuje sa i na iných miestach ako na rukách, na predloktí, v

brade, vo fúzach a na okolí nechov. Povstáva tak, že príživník vniká do

vlasových cibuliek, znií ich a na tom mieste otvorí sa žltý strup, ktorý pomaly
vbije sa do kože hlavy a v podobe lupín rozlieza sa. Z lupín robia sa strupy.
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chrasty, ktoré vydávajú nepríjemný zápach a pri zanedbaní rýchleho Heenia,

celá hlava oplešiveje. Jestli napáda nechty, pôsobí zapálenie a jatrenie sa

prstov.

Lieenie:—Najprv treba zmäki strupy vlhkými obkladmi, mydlinami

alebo karbolovým olejom. Ochorela vlasy da možnosti sa povyahujú k

umtveniu príživníkom doporuuje sa vymývanie miest jedno-procentovým

špiritusom sublimátovým, peruánskym balsámom alebo sirkovou masou.

KOMÁRY.

Títo krvossavci prenasledujú udí i zvieratá jako vo dne tak v noci,

ssajú krv a po bodnutí spôsobujú svrbenie a napuchnutie. Proti komárom
radí sa klinekový olej (Oil of Cloves) alebo olej z maty peprnej (Oil of

Peppermint). Blahoviníkový olej (Oil of Eucaliptus) tiež pomáha; s tým
natierame elo, tvár, šiju a ruky, ale akonáhle zápach sa tratí, musíme natiera-

nie opakova. V Poludovej Amerike namáajú šatku s Eukaliptovým

olejom a položia ju na vankúš (na zahhlávok) v noci; okrem toho natierajú

si ruky, elo, tvár, at., tým olejom a hovoria že je to výborným prostried-

kom proti komárom. (alšie recepty udávame v "Domácej Lekárni". Vi
obsah.)

MUCHY.

muchách sme už písali pod záhlavím "Mucha Širitekou Nákazy"

(Vi obsah). Tu podáme len spôsob, jakým sa môžu muchy vyhna z domu
a tiež aj znii.

1 ) Daj na tanier asi dve lyžky na prach potleného ierneho piepru,

nalej na teplého mlieka, posyp to všetko cukrom a postav do izby. Alebo

2) Napl niekoko šialok bobkovým olejom (Laurel oil) a postav šialky

na rôzne miesta v izbe; nechaj dvere i obloky otvorené a muchy zanechajú

izbu.

3) Tým samým spôsobom môžeme chráni kuchyu od múch; tu do-

dáme ešte to, že v kuchyni môžeme nakvapka bobkového oleju na dvere i

na obloky pár kvapiek a muchy zostanú pekne vonku.

4) V lekárach predávajú sa rozmanité prášky medzi ktorými spom-

neme tu pyrethrumový prášok (Persian Insect Powder). K dostaniu v každej

lekárni. O alších receptoch vi "Domácu Lekáru" v ob.sahu.

BODNUTIE HMYZOM.

Pri akomkovek uštipnutí v prvom rade máme odstráni žihadlo, kde

sa to dá zrobi, a potom hne priložíme na uštipnuté miesto v studenej vode

vykrútený runík (zimný obkladok) alebo chladnú hlinu. Mnohí vymývajú

zastihnuté miesto vodou octovou, iní soou rozpustenou vo vode, alebo

káfrovým špiritusom, hoiffmanskými kvapkami at. Ponevá pri každom

uštipnutí cítime svrbenie a miesto napadnuté puchne, preto dobre je prikla-

da studené obklady.
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1 ) Bodnutíe komárom pôsobí nepríjemné svrbenie, omu odpomôžeme
ammoniou (Spirits of Ammonia) alebo hne po bodnutí vymyjeme zastih-

nuté miesto sonou vodou. (Vi obsah "Komár".)

2) Proti štípaniu bch pomáha indigo: prikladá sa na poštípané miesta.

3) Ked' nás vely, osy atd*. poštípaly, máme priloži na poštípané mie-

sta kúsok cibuli a opakova také prikladanie erstvej cibuli každých 1 5 minút.

4) Flanelový obkladok namoený do horúceho šmalcu a priložený tak

teplý, ako môžme vystá na miesto poštípané, zastaví bô a napuchnutie.
4

5 ) Ke nemáme po ruke vyššie opísané veci, priložme na zachvátené

miesto blato alebo hlinu a opakujeme viac ráz až bô a svrbenie prestane.





XXI. KNIHA.

NÁRUŽIVOSTI
(PASSIONS)

DFa životných zkúseností a da spisov iných spisovaterov.

fc.^>;-

OBRAZ 347.

"Bo o smysel múdrych, rozsudných nezoii,

to v svojej prostote detí vidia oi."
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NÁRUŽIVOSTI.
"Srdce synov udských plné je zlého a bláz-

novstvo pridrží sa srde ich, dokia živí sú a

potom umierajú."

Náruživosti sú iastonou úpravou sebelásky. Zachovanie loveka je

stredišom, ku ktorému všetky jeho náklonnosti a innosti sústredujú sa.

lovek má záubu do toho, o je pekné a vyhybuje sa všetkému, o ho môže
urazi. Záuba a boas sú plodnými živami všetkých náruživostí. Záuba
môže by vemi krátka — na okamžik — alebo môže by trvalá. Stálos

záuby zakladá blažennos, Cím je väšia záuba, tým horšie cítime jej

ztratu. Ztrata záuby je poiatkom strachu, ku ktorému pripojuje sa nádej,

lebo tie dve náklonnosti z jedného pramea pochádzajú, t. j. možnos dobré-

ho alebo zlého. Ke je nádej ztratená, strach tvorí staros. Po dlhej

starosti nastúpi zúfalos a jestvovanie stane sa archou. Takto tvoria (for-

mujú) sa náruživosti.

Náruživosti dedíme od našich rodiov, rodíme, reistieme s nimi a mohli

by sme ich pomenova mravným teplomerom, spravujúcim celý náš organis-

mus a vplývajúcim denne na naše zdravie. Je to vrodený prame sebelásky,

následkom ktorého ideme za takými veciami, ktoré robia nás blaženými.

lovek prirodzene nie je stály a vždy usiluje sa zmeni svoje citlivosti. Náhle

je jeho zvedavos s novou záubou uskutonená, jeho citlivos premení sa

na obdivovanie. Taký pocit môžu ma len vekodušní udia. Iná je to s

málodušnými, ktorí sú obyajne závistliví, a ke vidia suseda, že má nieoho
viac, než oni, závis ich natoko opanuje, že si rady neznajú.

Pojední uitelia mravovedy zatracujú náruživosti a usilujú sa prerobi

loveka na samoruše (Automaton), ale ich práca je daromná, lebo lovek
bez náruživosti skoro ani ži nemôže a ako sa zdá, sú potrebné v živote.

Avšak to tvrdenie týka sa len miernych a nie prehnatých náruživostí. Ne-

môžem tvrdi, že dobré vyuovanie, vychovanie, filosofia, bohoslovie nemôžu
zmierni a obmedzi náruživosti, — niekedy u niektorých udí — ale lovek
bez náruživostí musel by by alebo Bohom alebo bláznom. Sám Kristus

hovoril, že ažko je im odopre. ("Duch zaiste hotový jest, ale telo ne-

mocné." Mat. XXVI. 14.)

Rozdiel medzi jedným lovekom a druhým je ten, že prvý panuje nad

svojimi náruživosami a druhý je nimi opanovaný; ten posledný nikdy ne-

bude šastlivým, stane sa mrzutým, zvadlivým, nespokojným, kráti si život,

stane sa staviteom svojho pôvabu a bieda musí by výsledkom jeho práce.

Malý potôek spúša sa dolu horou a s príjemným hulaním pomaly teie

alej cez arokrásne priestory, lúky a doliny okrášujúc a obohacujúc dejište

prírody; ale ke sa srútí v násilný huiaci ruaj, vystúpi z koryta a trhá

všetko, o je mu v ceste, zanechajúc za sebou spustošenie, vtedy je to už nie

krása; tak je to i so zkrotenými náruživosami a žiadosami; sú osožné a na-

opak: rozpustilé náruživosti môžu by následkami najväších bied ba i smrti.

Preto, ke chceme, aby potôek nášho života bol istý, starajme sa, aby

jeho prame nebol nakazený. Ke chceme ži v blaženosti, pri zdraví a

pokoji, držme náruživosti na uzde.
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XXXVIII. TABUKA.

Ob. 354 Obr. 355 Obr. 356 Obr. 357

NÁRUŽIVOSTI.

OBRAZ 348. Poovaka (ŠFachetná náruživos).
OBRAZ 349. Trpenie, smútok.
OBRAZ 350. Symbol bohatstva.

OBRAZ 351. Bankrot na duši i na tele.

OBRAZ 352. Láska — Nádej.

OBRAZ 353. Závistlivec — Skupá.
OBRAZ 354. Strach.

OBRAZ 355. Zádumivos.
OBRAZ 356. Hlúpos; chytil sa za uši ižiem a chce sa prenies cez plot.

OBRAZ 357. Lakomec. Diabol mu pomáha nahromadi peniaze.

Nateraz pohovoríme si len o niekokých náruživostiach; o ostatných po-

jednáva budem v mojej knihe "Physologia", ktorá tiež bude vydaná.

ŽIA.
"žia je katom duše."— (Chrisostom.)

Žia je jedna z najhorších náruživostí; žia muí telo i dušu, žerie, hry-

zie srdce, katuje, trápi loveka, páli horšie než ohe. Žia je stála vojna bez

konca. Každá dráždivos je strašná, ale žia náleží k tým najhorším. Žia
robí loveka starým, suší telo, chradne tvár, chladí srdce, nií žalúdok, od-

berá chu k jedeniu a zapríiuje nespavos. V Sv. Písme ítame, že Kristus

bol zaliaty krvavým potom od žiau. Alebo: "Srdce veselé oberstvuje jako

liek, ale duch zkormútený vysušuje kosti." (Prísl. XVII. 22.) Dávid krií.

že "Zomdlený som a zlámaný prevelice revem pre úzkos srdca svojho."

(2alm 38:9.) "Uvädla zármutkom tvár moja, duša moja i život môj."
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(Žalm 31 :10.) Svätý Pavel v Epištole II. ku Kor. VII: 10 píše, že "Zármu-

tok sveta spôsobuje smr." Slovenské príslovie hovorí: "Puklo mu srdce

od žiau." Plutarch píše, že žia je príinou zbláznenia a mnohých iných

chorôb, ale zvlášte ažkomysenosti (melanchólie). 2ia je veká duševná

nemoc, pri ktorej bohužia, medicínu v lekárach nenájdeme.

OBAVA — STRACH.
strach snižuje životnú silu.

Strach je sestrou žiau. Jak od žiau, tak aj od strachu mnohí umierajú.

Nastrašený lovek strasie sa a hne ho pot oleje. Raz je mu horúco a zase

zimno. Od strachu ervenej e alebo badne tvár, srdce klope ako mlatok,

re a pamä sa ztratí, takže lovek nemôže ani hovori, ani nepamätá o o
ide, nevie o robí, kde je, o sa s nim vodí. Strach je vekým nepriateom
loveka a kto mu- dvere otvorí do svojho vnútra, ten odpoly prehráva válku

v svojom živote, i je to válka proti nedaritenosti alebo proti chorobám.

Obava a strach sú mnohoráz príinami najväších nemocí. Mnohý lovek
pojaviac sa na javišti, nemôže slova preriec od strachu. Strach a obava

sú hate nášho predsavzatia. Vitus hovoril, že "ni nemôže by mízernejším

než strach." (Nulla est miseria major quam metus. ) V strachu namyslíme

si veci. ktoré sa pravdepodobne ani nestanú a tým nadobúdame si strasti a

trpkosti. Obava pred chorobami, strach pred smrou, obava pred ztratou

majetku, strach pred duchami, strach a obava vo dne a v noci, strach a ni
len strach tyranuje loveka. Správne píše jeden anglický básnik (to ítame
i v Senekových spisoch), že

"Their sous affright, their heart amazed quakes.

The trembling liver pants in the veins and aches."

Plutarch píše, že žiadny iný pocit také zmeny na tele i na duši nespôso-

buje ako strach; rýchlo vypovedané slovo, neoakávaná novina, nech je ona

dobrá alebo zlá, odberá spánok, chu k jedlu a znepokojuje nás telesne i

duševne.

ZÁVIS— ZLOMYSENOS.
"život tela je srdce zdravé, ale hnis v ko-

stiach je závis." (Prísl. 16, 30.)

Závis je všeobecná, nevylieitená nemoc — tak reeno prirodzenos

loveka závide blížnemu jeho daritenos. Je to útos nad dohrami blíž-

neho, a to bude prítomnos, prešlos alebo budúcnos. Ako moa žerie

súkno, tak závis nivoí loveka. Závis a zlomysenos sú dvaja "bratran-

ky", lebo vávistlivec vidiac, že sa jeho blížnemu dobre darí, nielen že mu
to závidí, ke vidí, že jeho blížny má mrzutosti a starosti, ba i väšie ško-

dy, teší sa nad jeho nešastním. Závis je poiatkom pekla na tomto sve-

te, náruživos, ktorá sa nedá odpusti. Skoro každý hriech pôsobí akýsi pô-

žitok, pri každom hriechu nájde si hriešnik dajakú výhovorku; ale závistlivec

nemá ani pôžitku, ani výhovoriek. Mnohé hriechy len za chvíku trvajú;

pažravý sa nasýti; hnev popustí loveka, ba i nenávis má svoj koniec, —
ale závis nikdy neprestáva. Ženské sú ešte závistlivej šie, než mužskí. Žen-

ská vidiac susedku peknejšie obleenú, brilliantami ozdobenú, nahnevá sa a
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jako vlica nemá pokoja, nemá odpoinku, vadí sa sa mužom, vadí sa so

susedmi, bije deti, lopatuje a perie každého jazykom, krií, vrí, hreší, oho-

vára, niekedy plae a trpí jak vo dne tak v noci.

Markus Aurelius píše, že ítal rôzne knihy gréckych, židovských a chal-

dejských spisovateov, radil sa tých najväších a najslávnejších mudrcov o

lieku proti závisti, avšak takýto liek nájs nemohol. "Len jeden liek je proti

závisti", hovorí on, "a to je; vzda sa všetkej blaženosti a sta sa nešast-

ným na veky."

I v Sv. Písme ítame o tejto náruživosti. Ráchel, nemajúc det, závi-

dela svojej sestre. (Gen. ) Kain zabil Ábela zo závisti. Dávid tiež trpel na

tú nemoc, jako to môžeme íta v jeho žalmoch. Bratia Jozefa nenávideli.

("A když videli bratia jeho, že ho miluje otec jejich nad všetkých bratov,

nenávideli ho, ani nemohli k nemu pokojne prehovori.")

ZÁVIDENIE, NENÁVIS, NESVORNOS. POMSTA.
"Nenávis vzbudzuje sváry." (Prísl. 10, 12.)

Závidenie, nenávis, nesvornos a pomsta sú výhonkami z korea závi-

sti, o ktorých Valerius píše, že sú to "SERRAE ANIMAE" — o znaí svine

duše. lovek, trpiaci na tie náruživosti, zahorí pomstou proti blížnemu a

teší sa jeho úpadku, jeho mrzutosti. Avšak škodí si tým sebe samému, lebo

žiali, vzdychá, stone, pokrm nepríde mu k úžitku, žalúdok, revá, srdce ne-

prestajne trpia, telo jeho schne, nemá potechy na tomto svete, všetko sa mu
zbridní, nenávidí nikoho, ale ani jeho nikto nenávidí a preto takýto nešast-

ník má da pozor na seba, lebo pomsta škodí jemu samému horšie, než to-

mu, na kom sa chce pomsti. Ktokovek je ten, koho pomstou prenasledu-

ješ, on môže a obís, ale ty nemôžeš sa jemu vyhnú, lebo celá tvoja sústava,

celé tvoje telo, celá duša preplnené sú ním, kdekovek sa nachádzaš, on je

s tebou, je v tvojom srdci, nosíš v sebe nielen toho, na kom sa chceš pomsti,

ale tvoju celú zkazu, si ako väze v žalári a kým si preplnený zlomyseno-
sou, závodením, nenávisou, nesvornosou, pomstou, nemôžeš by ani šast-

ným, ani zdravým.

Málo je spolonosti, málo domov, v ktorých by tá pliaga nepanovala

bez výnimky i je to krá, alebo žobrák. Správne píše jeden anglický bá-

snik, že:

"A potter emulates a potter;

One smith envies another;

A beggar emulates a beggar;

A singing man his brother."

Zaiste šastlivší by bol národ, šastlivej šie celé pokolenie udské, jestli

by nebolo toko závidenia, nesvornosti a pomsty, jestli by odpustil jeden

druhému ako to Pán Boh prikazuje. Ale lovek je dráždivé, opané, pyšné,

odbojné, zlomyselné, závistlivé stvorenie, hryzie, kuše, trhá, ohovára, pre-

nasleduje, tyrani jeden druhého, z oho povstáva peklo ducha, choroby

tela a nespokojnos na svete cez celý život. lovek trpiaci na takéto náru-

živosti, darmo chodí za liekami tela, darmo chodí k lekárom, aby mu lieka-

mi pomáhali, lebo taký liek nenájde. Vyliei sa treba z duševnej nemoce
— náruživosti a zaiste uzdravené bude i telo tvoje.
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HNEV.
"Hneva sa, nie je žiadne umenie; to urobí

každý pes, každá maka, každý zver; ale o

mnoho väšie umenie je sebaopanova, a toto

umenie sluší len loveku."

Hovorí sa, že hnev je doasná šialenos, lebo v prvom okamžiku hnevu

niet žiadneho rozdielu medzi nahnevaným a šialeným lovekom. Od hnevu

iskria sa oi, ako ohe, zuby škrípajú, jazyk babotá, tvár badne, ervenej e

alebo žltne, mení sa s okamiku na okamih. Hnevlivec je ako slepý — má
oi a nevidí; hnevlivec je ako hluchý — má uši a neslyší; hnevlivec je ako

nemý — má jazyk a nemôže hovori; hnevlivec hreší, preklína, trepe všetko,

o mu príde pod ruky, prisahá, bije sa s druhými. Hnev robí loveka straš-

ným, niekedy zabijaom a najhorším nešastníkom na svete. U niektorých

hnev trvá len za pár minút a potom nastane pla. Hnev je diablom loveka

a môže sa skoni pekelnou prácou. asto poúvame tieto slová: "Tak sa

hnevá, dobre nepukne od zlosti," alebo "Hnevá sa ako by mal z kože vysko-

i" at. Tvrdí sa, že z hnevu povstáva: krvotok, vracanie, behavka, roz-

plynutie žle, trasenie údov, zajíkavos, nemota, ke, zatvrdnutie, nemoce

peene, porazenie údov, lámka a mnohé iné nemoce. Citlivé osoby musia

nadovšetko vyhýba príležitostiam, ktoré k hnevu povzbudzujú; a ke im je

nemožno mravným následkom celkom vyhnú, fyzickým môžu vždycky.

Následkom hnevu povstávajú mnohé hriechy na svete; hnev je tým perom,

ktoré všetky ostatné náruživosti, zlozvyky, hriechy v nás pohybuje a to vždy

k našej telesnej a duševnej škode.

Zlos, hlúpos, podlos a tajné intrigy môžu nás asto privies do roz-

pakov; o to postarajú sa naši blížni, susedia at. Kto chce v takých hnevu-

plných chvíach múdre pokraova, aby mu hnev na zdraví neškodil, nech

si zapamätá nižšie udané rady:

1 ) Netreba jes poas hnevu, lebo v tých chvíach slina je jedovatá,

pokrm nepríde k úžitku a následkom toho nastávajú choroby žalúdka a iné.

2) Nepi ani víno, ani pivo ani pálenku; mnohí stali sa nešastníkmi

len preto, že sa poas hnevu podpili a potom urobili nieo takého, o im
zniilo celý život. Ke je lovek rozbúrený, nech si umyje telo octom, po-

miešaným vodou, nech pije po glgoch studenú vodu a nech vyjde na pre-

chádzku do lona Božskej prírody, tam nájde potechu duše a liek proti hnevu.

NESPOKOJNOS — BIEDA.
"Duša sýta pohda medom, ale duši lanej

každá horkos je sladká."

lovek od samého narodzenia podrobený je rozmanitým nespokojno-

stiam a biede. Každý de prináša mu dajaký smútok, dajaké nešastie, da-

jakú mrzutos. Ráno vstáva veselý, bystrý a veer môže by najsmutnejší.

lovek nie je nikdy celkom uspokojený, vždy mu nieo chybí. Jeden je

bohatý, má všetkého dos, ale svedomie ho trápi a nemôže poži svetské

dary, ako by chcel; druhý je šachetný, dobrý, ale úbohý; tretí má majetok,

má potechu v rodine, ale nemá zdravia; štvrtý má nepokoj s demi alebo so

ženou, jedným slovom obráme sa kde chceme, všade nájdeme nespokojnos,
biedu, smútok, žia, nemoce a at. Žiadne iné stvorenie nie je tak nešastné,
ako lovek, lebo on je biedny na tele a na duchu, biedny na rozume, biedny
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na srdci, biedny ke spí a biedny ke sa prebudí. Kamkovek sa obráti,

všade ho aká bieda, nespokojnos alebo dajaké nešastie. Celý jeho život

je len pokušenie a on musí snáša jeho nespokojnosti a ažkosti. "lovek
narodzený zo ženy je krátkeho veku a plný lopoty." (Job XIV. 1.) "Telo

jeho, kým žije, boasti okúsi, a duša jeho v om kvíli." (Job XIV. 22.)

"Všetky dni jeho sú boastné a zamestnanie jeho hnev, takže ani v noci neod-

poíva srdce jeho . . . Všetko márnos a trápenie ducha a ni nie je užito-

ného pod slnkom. (Kaz. II. 23. 11.) Príchod, postup, návrat, východ:

na poiatku príchodu na tento svet slepota uchytí nás, potom neskoršie práca,

zanedlho zase musíme sa nazpät navráti a konene vyjs z tohto sveta, na

ktorom sme ni iné nerobili, len chyby a nioho neužili, okrem smútku, biedy

a zármutku. Premárnime najlepšie dni nášho života, žijeme sporný, nespo-

kojný, búrlivý, melancholický, nešastný život a ako Salamon píše: "všetko

je márnos a trápenie ducha". (Kaz. I. 14.) Keby sme mali Samsonove

vlasy, Milovu silu, Skanderberove rameno, Šalamonovú múdros, Absolónovu

krásu, Kroesusové poklady, Caesarovu hodnotu, Alexandrovu smelos,

Demosthenesovú výmluvnos, Gygesov prste, Perseusového Pegasusa a

Gorgonovú hlavu i to všetko neuinilo by nás absolútnymi, uspokojenými a

pravdivé šastnými,

Mnohí si myslia, že králi, bohatí udia sú šastní, lebo majú všetkého

dos; ale tomu je nie tak. ím je lovek na vyššom stupni, tým väšia je jeho

odpovednos, tým väšia je staros. Úbohý nebojí sa vyjs na ulicu, slobodný

je, môže si chodi kde sa mu pái; ale krá, alebo bohá ešte ani tejto slo-

body nemá, lebo vždy má strach, že ho dakto zamorduje, že ho dakto okrad-

ne, že ztratí majetok at. Jestli si to všetko rozvážime zaiste vykríkneme

s Jeremiášom: "Zloreený je de, v ktorom porodila ma matka moja . . .

Preo som len zo života vyšiel, aby som okúsil ažkosti a ziármutku, a aby

ztrávené boly v pohanení dni moje?" (Jer. XX. 14— 18.)

TÚŽBA — CTIŽIADOS.
"Nikto nestojí tak vysoko, aby nemohol ešte

kráa a nikto tak nízko, aby nemohol ešte

spadnú."

Obe dobré jestli sú mierne; ale prehnané žiadosti sú zaiste zkazyplné.

Veká túžba za slávou robí nás ctižiadostnými; túžba za majetkom sadí

semeno lakomstva v našej duši at.; sú to ako morfium alebo ópium, — tie

strašné jedy — ktoré na poiatku tíšia bô, ale skôr-neskôr zaplatíme za

ich tíšiacu silu. Ctižiadostný je otcom závisti a matkou pretvárania (hypo-

krytstva). Ctižiadostný je vždy v trápnom boji, pomútený, neistý, bojazlivý,

podozrivý, ktorý nechce obrazi nikoho ani slovom, ani skutkom a predsa

lichotí (šmajchuje), vysluhuje, klania sa, tlieska, aká pri dverách s poníže-

nosou a ke potom vidí, že to všetko namáhanie je daromné, zatrasie sa

srdce jeho ctižiadosou, potom žiada, chce, chytí sa horších prostriedkov, len

aby svoj cie dosiahnul, prepláca, obetuje, len aby svojej prekliatej ctižiadosti

z;ados uinil, podrobí sa všetkým podmienkam, tratí as, peniaze, zdravie,

zanechá rodinu, presedí celé noci bez odpoinku a o potom? Náhle docielil

to za ím bažil, nie je uspokojeným, pazí sa vyššie a vyššie a nikdy sa na
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vrch nedostane, lebo lovek ím viac má, tým viac chce a spokojný nie je

nikdy.

To samé môžeme poveda o sebeláske, pýche a márnomysenosti.

SKÚPOS — LAKOMSTVO.
"Ni sme zaiste nepriniesli na tento svet, bez

pochyby že i odnies ni nemôžeme." (1. Ep.

Pavla k Tim. 6, 7.)

Vojna, úžera, klam, násilie, luhanie, kri-

voprísaha, kliatba sú príinami skúposti a la-

komstva. Tá chvátavos, aby osi získa; to

pridržanie sa, aby to, o sa získalo, zadrža

sa dalo; tá nechu vyda to, o sme si nado-

budli, i to nadobudnutie je správne a i nie,

sú putá, do ktorých sa sami okúvame. a-
sto hrešíme proti Bohu i loveku, len aby sme

ímviac nadobudli. Dychtivos po peniazoch

je koreom všetkého zla. O tom i Sv. Pavel

v 1. Ep. k Tim. VI: 10. píše, že: "Kore zaiste

\šetkého zlého je milovanie peazí." La-

komstvo je ustaviná pliaga, proti ktorej lieku

nieto na celom svete. Lakomec usiluje sa na-

dobudnú všetko o vidí, žiadnemu ni nedo-

praje, všetko len pre seba hrabe, ím. viacej

má, tým viacej chce, závidí si i toho, o zjie, neverí nikomu, bojí sa každého,

nemá radosti v úsmevu ženy, neteší ho ni, len peniaze. Lakomý lovek
nemá pokoja a nikdy ho nenájde; je on sluhom zlata, nepriateom loveen-
stva, svojej vlastnej rodiny, ba aj samého seba. Lakomec bojí sa priateov,

aby od neho nepožiali; bojí sa nepriateov, aby ho neokradli; bojí sa úbo-

hých, bojí sa bohatých a apráve má všetkého dos, vždy sa obáva, že ne-

bude ma z oho ži. Lakomec umiera bohatý, ale žije ako svia a apráve
na druhý svet ni so sebou neodnesie, závidí si ešte aj to, o mu je k vydr-

žaniu života potrebné.

CHARAKTER — STATONOS — DOBRÝ CHÝR.
"Charakter je najvzácnejší majetok — je

šachetného loveka hradom a vekého muža

Tá trojka je najneocenitelnejším pokladom lovek, ktorý jestli premár-

nime, nazpät kúpi nemôžeme a ked* sme ho zhubili, nenapravíme ho nikdy.

Bez dobrého chýru, bez dobrého charakteru peniaz nemá ceny, stav nemá
hodnoty, krása nemá pôvabu a vek nemá sa v úctivosti. Ztratený majetok

môžeš si asom nazpät nadobudnú, ale ztratený charakter nikdy. Jestli

ztratíš zdravie, asto nájdeš liek, ktorý a vyliei, ale proti ztrateniu chara-

kteru liek nenájdeš na celom svete. Po otcovi zanechaný dobrý chýr a cha-

rakter znaí pre deti viac, než peniaze. Preto pamäta treba, aby si každý

lovek charakter a dobrý chýr nadobudnul a potom ho aj zadržal. Z.e o
znaí dobrý charakter, o tom písal som obšírnejšie v Kapitole "Zdaritelnos",
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lebo bez dobrého chýru, bez charakteru a statonosti zdar, stály zdar je ne-

možný.

VPLYV SPOLONOSTI.
Jestli chodíš s kurhavýmí i sám budeš kuha.

Ke chceš, aby ti druhí úctu dávali, — aby a ctili — drž sa v spolo-

nosti dobrých a ctených. Spisovatea poznávame po písaní, dievku po matke,

bláznov po ich slovách a všetkých udí po spolonosti, v jakej sa nachádzajú.

lovek je napodobovatelné stvorenie; vždy rád robieva, o druhí robia.

Preto lepšie je by o samote, než v zlej spolonosti, lebo lovek je taký, aká

je jeho spolonos, v ktorej sa nachádza. Zlá spolonos je ako klinec do

stpa vbitý; po prvom, druhom údere dá sa ešte vytiahnu hoci pomocou
kliešov, ale ke si ho až po samú hlávku zabil, už ani kliešte sa ho nechytia

a klinec len tak vytiahneš, ke stp ;^niíš. lovek oddaný zlej spolonosti

je ako stp: ím skorej nechá spolonos, tým skorej sa zaratuje. Bu vždy
v dobrej spolonosti, stýkaj sa s udmi, ktorí viac znajú než ty, varuj sa

krúžkov pijackých, daj pozor, s kým sa priatelíš a ke nájdeš dobrých pria-

teov, drž sa ich, a nikdy nebudeš v nebezpenosti, zapríinenej denne zlou

spolonosou. Varuj sa lichotenia známych i neznámych, zvlášte žien. Li-

chotenie je sladký, príjemný jed, ktorý i tých najsilnejších mužov uchytí, ako

lepkavý papier muchy, za ktorý radostne zaplatíš a konene — obanuješ.

KLEBETNÍCTVO.

(Ohováranie, podozrievanie, pomluva, posmech, posudzovanie, utrhanie na

cti, zlé žarty.)

"Nie súdi, ale dobre kona" znie prikázanie

Božie.

Kdesi som ítal, že úder slovom je boastnejší, než úder meom. Kle-

betníctvo opanovalo nielen ženské pohlavie, ale i mužských, len že "klebe-

tenie žien podobá sa žihadlu ôs, kdežto klebetenie mužských úderom ková-
skeho kladiva na nákovu. Žena pichne, muž bacne, ženský jazyk štípe, muž-

ský povalí." Mnohý ani by ži nemohol, keby nemal sa z koho vysmia,

dakoho ohovára, posudzova, alebo si z neho žarty zrobi. Mnohí a mnohí
trpia následkom takých náruživostí tak, že asto ide im do zúifalstva. Kle-

betník alebo klebetnica najprv nás ohovára, potom posudzuje, za tým po-

dozrieva, utrhuje nám na cti, a ke náš charakter, náš chýr, naše dobré

meno, náš úver, jedným slovom, ke je už všetko zniené, potom si z nás

žarty robí. Sú posmievai, ktorí obyajne robia si z nás žarty, nemysliac

na to, že tým urážajú náš cit; oni majú z toho rados, potechu a spolonos
im plesá a teší sa z ich žartov. Sú udia, ktorí si z takýchto žartov ni nero-

bia a naopak: niektorých každé, smiechom vypovedané slovo urazí ako je-

dovatá strela, zvlášte, ke sa patriná osoba nachádza v dajakej biede.

"Medzi všetkými príznakmi pravého kresana, ktorý kráa cestou Kri-

stovou, je láska k blížnemu ten najjemnejší zdroj, s ktorým blahodarne úin-

kova môže", píše Strýko Ferdinand v svojej knihe o "Náruživostiach".

"A medzi všetkými príznakmi, ktoré pravého kresana vyznaujú a vyzna-

menávajú, je jedine úprimná láskavos ku blížnemu; jeho nikdy neochabu-
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júca snaha, iným dobre ini a tým papršleky Božej lásky v om oživi. A
to neodvisle od rozumnej a chladnej úvahy, i tento blížny dos vysoko je

mravne postavený, žeby túto pomoc zaslúžil; i je hoden dobrého slova,

ktorým sa k nemu obraciame; i aj naše rady, napomenutia, útechu a pomoc
v alšom svojom živote správne pojme a i sa ich hodným ukáže."

"Príkaz Boží neznie: Rozväzuj a zkúmaj a potom miluj blížneho svojho,

ale miluj blížneho svojho, ako seba samého! Teda bez podmienky, bez roz-

väzovania. Neznie to, že v každom prípade máme opusteného, blúdiaceho,

biedneho a padnutého spolublížneho podpori, jemu tú lásku preukáza,

ktorú by sme si sami priali, ked'by sme sa v tých istých okolnostiach nacho-

dili? Je dos udí, ktorí sa tiež kresanmi nazývajú, ktorí lásku ku blížne-

mu, — ktorú za dobré uznávajú preukazova, — len na sebe rovných, alebo

vyššie postavených rozširujú. Predstaví-li sa im pozemská bieda, núdza, v
rúchu chudoby, v nahote odstrašitenej, bez pomoci a asto i vlastnou vinou

zapríinená, tu sa v nich vzbúri ich citlivá samoláska, ich vyššia mravocitli-

vos. "Pane, akujem ti, že nie som taký, jako tento!" Toto je ich my-
šlienka a nie aby pomohli, potešili, pozdvihli, ba naopak: podoz,rievaniu,

ohováraniu a posudzovaniu nieto konca-kraja. Tu vznešené klebetárstvo

prevádza svoje orgie a ešte do väšej priepasti morálnej strká biednika. Tým
myslia všetko urobi, ke dajakú almužnu podajú, ktorá však asto len trpkou

výitkou alebo neestnou poznámkou sprevádzaná je, takže viacej bolí, ako

hojí. Psovi hodená kos je takáto almužna; ostatne je im všetko jedno, i
obdarovaný alej trpí a svíja sa pod údermi osudu; oni ešte priložia polien-

ko na vatru, ke druhej osobe rozprávajú, že ten alebo tá je poukázaná na

ich pomoc, ktorú oni vekodušne podajú.... Nie je to láska k blížnemu...

Ba asto — a to môžme hovori, že najviac — tupíme, ohovárame loveka

len zo závisti, neprajnosti, pomstivosti a kydáme na neho hanu, ktorú ani ne-

zaslúžil. Toto je nos farizejská."

"Ženské jazyky sú zlé, ale všeobecne nez^ipríinia toko zla, ako sa po-

zdáva. Vyhýbajme ale "vážnym klebetárom" a odvráme sa od nich. Oni

vlastne ani neklebetia, len osoujú a ohovárajú. Vo vlastných rodinách ne-

trpme a vykoreme túto náruživos. Ke naša ženika postoji s priateky-

ou na ulici a "trepú" aší as, zaneste im stoliky, aby si mohly sadnú.

Uvidíte, že to pomôže. S mužským, ktorý rád posudzuje, nesadajme za stôl.

My sami ale neodkrývajme, lež zakrývajme." (Strýko Ferdinand.)

KARBANÍCTVO — KARTOVANIE — NEMIERNA
ROZKOŠ — HRY.

"Kto zabije as, zabije seba."

lovek sa zadiví nad množstvom úbohých, smutných, nešastných, nie-

kedy i žobrajúcich bedárov, z ktorých mnohí z dobrých rodín pochádzajú

a kedysi sa v lepšom položení nachádzali a teraz sú otrhaní, z hladu umiera-

júci, z,ronení na tele i na duchu a za to všetko nešastie akova môžu kar-

baníctvu, hrám, nemiernym rozkošiam at. Pri nemiernej hrake, nech ona

je aká chce, ke aj vyhráme dajaký groš, je to len poiatkom ašieho ne-

šastia a istého žobráctva. Každá hraka je náruživos. Zpoiatku lovek

cíti akúsi duševnú príjemnos, ktoré obyajne stane sa zvykom; zvyk preplní
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celú našu dušu chuou k hre, potom lovek nedbá ani o stav, ani o svoje po-

lozenie, ani o službu, ani o deti, ani o seba samého. Sem patria i pijatika a

verejné ženské. Že verejné ženské mnohých priniesly na vnivo, o tom ani

písa netreba, vie o tom každý lovek. Hry, rozkoš, pijatika a ženské pre-

hltaly veké milliony dollárov rone, narobily žobrákov, zlodejov, samovra-

hov, nešastníkov, preplnily žaláre, sirotince a domy pre úbohých. "Ke
je to pravda že každá zábava nie na tom vyvolenom samom predmete Ipí,

ale v oakávaní pôžitkov, ktoré ten vyvolený predmet poskytnú má a v

rozpomienke už na minulé pôžitky svoj dôvod zakladá, — tak veru nemôže

sa kartár z týchto pôžitkov veseli." Hry, karbaníctvo atd'., zapríiujú

nám mrzutosti, pri om ani telo, ani duch ni dobrého nezískajú. Dobre ho-

vorí Strýko Ferdinand, že "kartovanie je pracov všetkých pä smyslov;

avá ruka drží, stíska, j ako koiš opraty; pravá ruka tlie ani pri kopake;
ústa a jazyH sú neustále v pohybe; oi škúa, pozerajú a obz^erajú jako my-
slivcove, ktorý zver stopuje; uši musia by vždy otvorené na každé šuchnu-

tie, šeptanie; a nos, — no ten musí napomáha pri rozmýšaní, on musí tak

reeno vopred voa, o za karta príde. Okrem toho hlava plná myšlienok,

kombinácií; púca v plnej innosti, nohy skrené pod stolom; žalúdok pre-

plnený rozlinými nápojmi a chrbát schúlený. Toto sú telesné pôžitky kar-

tovania."

Ako všetky nadmierne náruživosti, tak i karbaníctvo a vôbec všetky

prehnané hry a rozkoše sú sladké lahôdky, ale vemi jedovaté a vždy len sa

biedou a nešastím konia.

LÁSKA.

Medzi náruživosti patrí len svetská látka, lebo ku pr. láska k Bohu je

radšej cnosou a povinnosou loveka a tu ide len o láske jako o náruži-

vosti. Co je láska? Láska je dobrovonou náklonnosou a žiadosou po-

uži to, o je dobré a pekné. Žiados chce, láska užije. Konec žiadosti je

poiatkom lásky. To, o milujeme, je prítomným a to, o žiadame, je vzdiale-

ným. Láska je najväšou, najbohatšou, najpríjemnejšou, najšachetnejšou,

najneodolatelnejšou, ale aj najukrutnejšou náruživosou loveka. Láska je

magickým pásom, ktorý viaže nesmrtenú dušu ružovými putami k pominu-

tenému telu. Láska pochodí z nebies do našich srde a náhle srdce prestáva

bi, láska sa vráti nazpät do pramea venej blaženosti. Ako hlad a smäd

núti živoíchov ku vyhadávaniu pokrmu a vody, tak núti láska loveka ku

rôznym výkonom duše.

Príznaky lásky sú telesné a duševné.

Láska robí loveka badým, chudým, vzdychajúcim; Zjaúbený ztratí

chu k jedlu, ztratí spánok, ztratí smysel; jeho poste je tový ker, do kto-

rého sa bojí položi; v hrudiach páli ho akýsi nevýslovný, neviditený ohe;
chodí ako opilec; re, tvár, puls, oi ho prezradzujú; pokoja nikde nájs ne-

môže; chce k nej ís, ju vide, s ou hovori; zanedbáva prácu, obchod, ale

ju vide musí; ide k nej pešky, ve míle sú mu krátke a cesta príjemná; i po-

asie nerobí rozdiel, i to v sparných, i v zimných doch a apráve seká zu-

bami, aká pod oblokom, asto premoknutý do kože, ale to necíti ?lebo ne-
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chce cíti. Jakub slúžil za sedem rokov za svoju Ráche a as mu bol krát-

ky, lebo ju miloval.

A ona? Ona je chorá, ke svojho milenca nevidí. Neuspokojená,

smutná spytuje sa: "Kde je? Preo neprichodí? Preo nedrží slovo? Ci

je chorý? Ci sa mu nieo stalo? Ci ma viac nemiluje?" Beží od obloka k

obloku, díva sa von, slúcha, šeptá k sebe, každý šelest' zatrasie horúce jej

srdce, horí túžbou, nervy ako struny na husliach natiahnuté, trasie sa, zima ju

oblieva, potom sa zapýri, horúce jej je, srdce nespokojné, netrpezlivo bije,

lebo láska nemôže snies odkladanie. To sú telesné príznaky len v krátkom

výahu.

Duševné príznaky lásky sú takmer nekonené a tak rozliné, že im až-
ko porozume. Básnik spieva, že "Kvapka lásky je sladšia, než more medu,

ale vražedlnejšia, než more jedu." Ke šastlivá láska vyvoláva takú bla-

ženos, také nebeské cítenie, takú rados ducha a duše, — o za muenie,

o za boas musí to by, ke taký láskychtivý alebo láskychtivá podrobení

sú neprestajne smútku, starostiam, biede, zklamaniu at.? Preto pojedni

spisovatelia tvrdia, že láska, ako najväšia náruživos, je pliagou, tyranom,

peklom, jedovatou látkou loveka. Láska je pôvabná, premenyplná, naj-

viac mrzutá, zlá; láska je príinou starosti, nepokoja, mnohých náruživostí,

smútku, strachu, podozrenia, nespokojnosti, zvady, vojny, tyranstva, zrady,

nepriatestva, lichotenia, klamú, vzbury, povstania, závisti, žiarlivosti at.
Ajha! To je láska — slepá láska.

Sladšie než med, — sa mu úbi....

Horká ako ži — ho zahubí.

Láska, vyjmúc hrdinskú lásku, robí loveka bojazlivým, chabým, ne-

istým. Hranice lásky sú veké a jej cesty trovité, po ktorých nie je vždy

ahko chodi. Láska môže by poctivá, nepoctivá, pannenská, hriešna at.;
je ona diablom, alebo anjelom; jedna vedie do pekla a druhá do neba; jed-

na je koreom všetkého dobrého a druhé všetkého zlého. Saphir hovorí, že

ženy dajú sa porovna s listami. Ony sú milostné listy prezretenosti Bož-

skej. Tie, ktoré sú už vydaté, to sú doruené listy na patrinú adressu; tie,

ktoré sú ešte slobodné, to sú dopisy ešte neadressované; a konene tie, ktoré

zostaly "sede", to sú listy nedoruitené, ktoré ostaly na pošte leža. A
mužskí? Muž pojme ženu; sobáši sa s manželkou; berie si paniu a spojí sa

s družkou. So ženou je šastlivý, s manželkou spokojný, s paou žije a s

družkou sa hoduje. (Dašie pojednávanie o láske nájde ct. itate v knihe

"Pohlavný život a manželstvo".)

ŽIARLIVOS.
"žiarlivos je nadprirodzenou boasou a tá

hru, ktorá je ou naplnená, cíti v sebe boa-
sti všetkých svetov. Kde je žiarlivos, tam sú

hadi pod ružami pospolitej radosti."

Žiarlivos je horlivá náruživos, horký nápoj lásky, zúrivá pomätenos,

horká boas, páliaci ohe, záhubná zvedavos, zhnitá ži medu nášho živo-

ta, jed tela, duše a ducha. Žiarlivá osoba nemá odpoinku ani vo dne, ani

v noci, poúva na každé slovíko, na každé šuškanie, všetko na seba berie.
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všetko zle vysvetuje, o sa robí alebo o sa hovorí. Niekedy vzdychá, zase

plae, hreší od hnevu, nadáva, krií, pyskuje, vadí sa. Ponevá to všetko

nepomáha, zane sa pochlebova, prosí za odpustenie, bozkáva, zatracuje

svoju popudlivos, prisahá, že to viac neurobí; potom hne na to, v svojej

netrpezlivosti zúri, búri ako blázon, búcha ženu alebo milenku do boka, bije

ju po hlave, svalí ju na zem a ahá ju po izbe za vlasy, ba i von ju vyženie

a hrozí, že sa s ou rozsobáši. Konene vidiac, že to všetko ni neplatí, pre-

tvára sa, podlizuje a nahovára ju, aby mu odpustila, aby sa navrátila, že on

ju miluje, že ju nikdy nezanechá, že je ona najlepšia, najpeknejšia, najroz-

umnejšia na celom svete...., ale je to všetko marné. Každý jej pohyb budí

v om podozrenie a on len alej blázni, pokukuje na každého, kto k nej ho-

vorí, hadí i na u, i sa na iného neusmieva; doma, v spolonosti, na zába-

vách, — i sedí, i leží, i jie, i pije, i chodí, i robí, — všetko jedno, on

pochybuje, podozrieva ju, nedôveruje jej.

A ženy? Žiarlivá žena nebude jes, nebude pi, nebude hovori; na-

sleduje muža po krmách, po schôdzach, zanechá diea v kolíske a v tom

najzúrivejšom vetre, v tom najšpatnejšom poasí ide ho hada; a ked,' ná-

hodou nájde ho v spoloenstve inej ženy, rúti sa ako vica na u, zbije ju,

vytrhá jej vlasy, poškriabe jej tvár, nos, uši, oi at. Mnohé páchajú samo-

vraždu alebo zabijú podozrivú osobu.

Najlepším liekom proti žiarlivosti nie je krma, ako sa to obyajne robí,

ale práca a silná vôa. Jestli vo všetkom, o tvoja žena robí, len samé chyby

vidíš, vtedy nepomôže ti ani Salamonová múdros, ani Herkulesova hrdin-

skos, ani Homérova uenos, ani Sokratesova vytrvalos, ba ani Argusova

bedlivos. Pravda, že najlepšou pomôckou proti žiarlivosti je predís iej

pred manželstvom; lovek by sa nemal prenáhli v manželstve, nemal by sa

blázni za každou sukou, ale vybra si poctivú, dobrú ženu, nielen okom,

ale i uchom. Starý lovek nemá si vzia za manželku mladé dieva, ani

stará ženská mladého junáka za muža, lebo také manželstvá zapríiujú po-

dozrenie a stávajú sa ošklivými pre obe osoby. Ku príkladu o Sophoklesovi

hovorí sa, že bol lovekom starým, v posteli jako kostra a zimný jako január.

Žena nemá sa vyda za blázna. Mladá má sa vyda za mladého, staršia za

staršieho nikdy nevyda sa naopak. Muž nemá zanedbáva svoju ženu, lebo

žena v samote rovná sa srne, ktorá vyskoila z parku a ktorú každý poovník

nasleduje.

LIEENIE NÁRUŽIVOSTÍ.

Náruživosti patria ku psychyckým (duševným) chorobám. Apráve sú

to násilné nemoce, avšak môžu by, ke aj nie celkom vylieené, tak aspo
zkrotené. Ale ako? Jakými liekami? Jakým spôsobom? Poviem vám:

My musíme sa sta svojimi vlastnými lekármi! lovek, ktorý je popudlivý,

dudravý, nenáchylný, oddávajúci sa svojmu osudu, svojim náruživostiam,

ktorý nebaží za pomocou, ažko sa z nich vyliei a naopak: ochotný, tichý,

mierny, uznalý lovek, ktorý CHCE, aby mu bolo pomoženo, bez pochybno-

sti môže by úplne vylieený, alebo aspo stav jeho sa polepší. K lieeniu

duševných chorôb potrebná je pevná, silná vôa. Sám Ježiš hovoril: "Chci,

bu istým", a hne oistené bolo malomocenstvo chorého. (Mat. 8:3.)
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Teda i ty lovee "CHCI"! Vyho si z hlavy tvoje falošné domýšavosti,

klam, staros a strach. Tvoja nemoc je len zkazená fantázia. Všetko, o
vidíš, slyšíš, myslíš, nazdáva sa ti by iernym, nedobrým; myslíš, že si cho-

rý, zdá sa ti, že a ktosi prenasleduje, že a vysmievajú, že si najnešastnejší

na svete, že a žena nemá rada, že a dakto chce zabi at. A práve tu sa

klameš. Usta s tvojou hlúpou namyslenosou, nahovor si, že tvoje náruži-

vosti pochodia z pramea strachu, a tvoje podozrenie nezakladá sa na prav-

de. Ty si nespokojný, smutný, nešastný; ale preo? Rozváž si to, vyzkú-

maj úplne! Možno, že si žiarlivý, hnevlivý, podozrelý; ale i máš k tomu
príinu? I tu si to rozváž a po dobrej rozvahe zaiste nenájdeš žiadnej prav-

divej príiny a ked* ju aj nájdeš, bude to asi taká, ktorá ahko dá sa zavrhnú.

Opanuj sa! Presved sa; netra sebaprítomnos; vypú si z hlavy všet-

ky hlúposti a opanuj také náruživosti ako sú strach, žia a iné. Ve to mô-
žeš urobi, len ke chceš a chce musíš, lebo je to pre TVOJE dobro! Zi-

mnicou zastihnutému loveku chce sa pi; zapálené oi svrbia a vidí sa nám,

že ich musíme trie; ale rozum hovorí: "Nevono!" a ha, rozum nedá roz-

kaz ústroju, ktorý hýba rukou a ona sa nepohne. A ako chorému loveku
všetko je proti chuti, nepríjemné (nie v potrave, ale v chuti), tak aj mnohé
veci sú nám protivné, nie veci samé, ale náš nepravý súd o nich, naša hlúpos,

naša žiarlivos, naša. závis a iné. Sami si uvádzame tie nepríjemnosti na krk

a mali by sme sa usilova zbavi sa ich. K tomu treba trochu rozumu, trochu

dobrej vôle, trochu zdravého rozsudku a pôjde to! "Lepšia je múdros,
než sila — slov múdrych pokojne poslúcha sluší, radšej než kriku panujú-

ceho blázna." (Kaz. 9:16

—

17.) Tak ítame v Biblii.

> Ke je rozum tak prevládaný a vôa tak slabá, že si sám pomôc ne-

môže*, sver sa tvojmu najlepšiemu priateovi; netreba nosi a skrýva náru-

živosti v srdci, lebo skrytá staros dusí dušu. Vyspovedaj sa svojmu priate-

ovi, povedz mu všetko, o a trápi a on s jeho láskavosou, m^údrosou,

priateskou dobrotou a nahováraním odženie tie ierne chmáry, zahí tvoje

tvrdé srdce a zkráti hnev. Surové mysle tak rastú, ako burina v nezoranej

zemi. V Sv. Písme ítame, že "lovek narodzený zo ženy je krátkeho veku

a plný starostí. Kým žije telo, zakúsi boasti a duša jeho v om kvíli."

(Job XIV. 1. 22.) "Všetko je márnos a trápenie ducha a ni je nie užito-

ného pod slnkom." (Eccl. II. 23.)

Pachtíš za nieím? Voky-nevoky CHCI, že sa bez toho aj zaobídeš.

Nemôžeš dosta za manželku tú osobu, ktorú miluješ, alebo myslíš, že ju

miluješ?. Vtedy si nahovor, že ke by sa za teba aj vydala, možno, že

tvoj život nebol by s ou šastlivý. Ztratíš majetok, diea, otca, matku at.?
Je to vôa Božia; majetok si zase nadobudneš a tam, kde tvoje diea, tvoj

otec alebo matka pošli, tam pôjdeš i ty, lebo raz si sa narodil, raz musíš

zomrie. Toko vždy vyrobíš, aby si vyžil a po smrti, vyjmúc dosky, neve-

zmeš so sebou nioho. Nuž nao kvíli a stara sa? "Pavúk rukami robí

a býva v palácoch kráovských", hovorí príslovie. Prebu sa, priateu,

zo spánku hlúposti, ži, vese sa, lebo srdce veselí kosti a oberstvuje ako le-

kárstvo a duch zkormútený suší kosti (Prísl.). Si zamilovaný a myslíš si,

že bez nej ži nemôžeš? I to je hlúpos i v tom položení tvojom obrátime

sa k Biblii, kde ítame: "Cesty orlici v povetrí, cesty hada na skale, cesty
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lodi na mori a cesty muža pri panne. Taká je cesta ženy cudzoložnej; jie a

utre si ústa svoje a hovorí: nespáchala som nesprávnos." (Prísl. 30:18-19.)

Alebo: "Lepšie je ži v pustatine, než so ženou svárlivou a zlostnou." (21 :

19.) Dajme tomu, že taká žena by sa vydala za teba, ale kto vie, o sa sta-

ne po sube, aká bude, i verná, i neverná, i márnotratná, i zlá? Teraz

máš klopoty len so sebou; po sube je vás dvoje a starosti sa množia. A
kto vie, i také silené manželstvo neskonilo by sa smrou? Preítaj si sta
v Biblii, ktorá znej e: "Lebo perný cudzej ženy medom teú a mäkkejšie než

olej — sú ústa jej; ale sú horké ako pelynok a ostré jako dvojsený me."
(Prísl. 5:3—4.) ,

Máš zlos? Najlepším liekom proti hnevu je — mla. Nehovor za

pár minút ani slovíka a zlos prejde. Vidíš, že tvoj sused má ahkú prácu

a jeho žena lepšie šaty než tvoja a im toho závidíš? Opanuj sa; ty nevieš,

i on je so svojou prácou, so svojou ženou alebo so svojim majetkom spokoj-

ný. Každý z nás má dajakú biedu a každý si myslí, že jeho bieda je naj-

väšia. Preo máš mu to závide, o om nevieš, i mu to nerobí horšie trp-

kosti, než ako sú tvoje? Máš múdre deti a staráš sa, že sú úbohé? Pomy-
sli si lovee, že "Lepšie je diea úbohé a múdre, než starý krá a blázon."

(Kazat. 4:13.)

Liek proti náruživostiam nenájdeme ani v bylinách, ani v elixíroch, ani

v pilulkách, ani v práškoch, lebo pravdivý liek proti tým duševným choro-

bám každý z nás nosí v svojom vlastnom tele, v svojej duši a to je naša silná

vôa. Chcime a zbavíme sa našich náruživostí na veky!
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Pohlavný život a

manželstvo.

Nevedomos je matkou hriechu.
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PREDMLUVA.
"ženská zavini môže preto, že milovala, lež

nie preto, že stala sa matkou. Svätá povinnos,
do ktorej je povolaná, smýva z nej každú vinu,

stiera každú hanbu." (Mantegazza.)

O žiadnej správe nemáme tak málo poatia a žiadnej správe nevenuje-

me tak nnálo hlbšej úvahy, ako správe pohlavnej mravnosti. Ba ešte horšie,

— tú správu zanechávame v temnote a staráme sa obali ju pevnou záclonou,

pravdepodobne z predtušenej obavy, aby nevyjavi duševné vredy a hni-

loby, aké zakradly sa skoro do všetkých krukov spoloenstva.

Všetky práva vplývajúce na dobrobyt telesný loveka, sú vyryté v jeho

budove. Všetky pravidlá chovania sa loveka, jestli majú ma dajakú plat-

nos pre napomáhanie jeho šastia, musia harmonizova (súzvua) s jeho

neodrodenou prírodou. Žiadne právo, žiadon zvyk spoloenský nemôžu
by pre nás záväznými, jestli nie sú s našim vyšším pocitom slušnosti snášan-

livé, jestli neslušia sa do našej prírody fisickej, mravnej a urnovej — jestli

neodpovedajú nášmu najvznešenejšiemu ideálu pravdy, povinnosti a uspo-

kojenia. Vyššie spomenutý stav musí by zahrnutý i v základine práv spra-

vujúcich pohlavnú mravnos. Prirodzený neodrodený pud všetkých zvierat

v prirodzenom stave je pravým v ich žití. Lež pudy loveka sú tak rozpa-

ité neprirodzeným stavom jeho žitia, že len zriedka kedy možno sa na ne

spoahnú ako na "náelníka" ctnosti, zdravia a šastia.

udia obyajne dedia už od rodiov zvrhnutú povahu, možnos chorôb,

popudy a náklonnosti chorobné a ich vychovanie a zvyky žitia asto ešte lep-

šie zväšujú to dedenie. Vzduch, šatstvo, pokrmy, nápoje, zamestnanie,

zábavy, literatúra (spisba), umenie, slovom všetko jednotí sa, aby viac me-

nej zmocni mohlo ten falošný, neprirodzený stav.

Bádajúc vážne povahu loveka, musíme uváži, že úplná negácia (za-

prenie) pohlavia je pre deti právom mravnosti. Každé diea má by cho-

vané v istote, od všetkých smysených popudzovaní vzdialené, ktoré sú pre
zabijakmi. Nedá sa opísa to zlo, ktoré pochádza z popudov smyslových

pred vekom dozralosti, a nebezpeenstvo je tak veké, že tu ni iného nepo-

zostáva, jako najrýchlejšie a najzákladnejšie pouenie mládeže. Správy po-

hlavného žitia majú by tak deom vysvetované, ako vysvetovaná je bota-

nika (rastlinopis) alebo matematika (potoveda) ; len veda môže ich za-

chráni od jnnohých strašných hriechov a nešastí a o je hlavné — bude

erpaná z istých a nie z temných, pokútnych prameov.
Zastavme sa na chvíku a rozmýšajme o správe pohlavného života.

Všetky prirodzené innosti nášho žitia, zvlášte tie, ktoré záležia od našej vôli,

robia nám väšie alebo menšie uspokojenia, väšiu alebo menšiu príjemnos;

a práve v tom leží pre nás najväšie nebezpeenstvo. Všetky innosti nášho

tela majú sa kona nie pre príjemnosti, ale pre potreby, pre cie prísne uritý.

Jes musíme, aby sme žili a nie preto, aby sme mali príjemnos; kto jie len

preto, že "osi" úbi, že mu to "osi" šmakuje a nie preto, že má hlad, ten

hreší proti prírode, za o skôr-neskôr odpokutuje. Tak samé je to i s pohlav-

nými innosami. Pohlavné spojenie je akt, v ktorom lovek spája sa so sa-
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ženská dospelos.
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mým Bohom a jedine tým cieom mal by sa vykonáva. Smysové uspoko-

jenie nemá sa bra do ohadu ako pud zadosuiujúci. Tak samo cie man-

želstva nemá by iným, ako aktom plodenia loveenstva, potomstva. Po-

da náuky kresanského kostola, manželstvo je symbolom jednosti Krista s

kostolom: muž i žena to jednos v Pánu; preznaení sú ži v manželstve v

istote a nie v smyselnosti a rozpustilosti. Taktiež nemôže by odpornej šie-

ho obrazenia kresanskej mravnosti, ako to, ke muž násilne primusí k inu
svoju slabú ženu — proti jej vôli — zvlášte, ke ona celkom nechce ma
deti, ponevá nemá dos sily, ani žiadnebo spôsobu, aby deom venovala

materinskú pelivos. Predpisy kresanskej mravnosti sú jasné — prísne.

Cieom pohlavného aktu je tvorenie potomstva. Každý muž mal by sa zdr-

ža aktu, jestli manželia nežiia si ma viac detí; jestli akt škodí jednomu z

manželov alebo dieau, ako ku príkladu poas tehotnosti a kojenia. Muž,

ktorý svoju ženu pravdivé miluje, bude ju cti, šanova a neuiní z nej obe
svojej samoubnej, smyslovej náklonnosti. Tá vznešená, istá mravnos
kresanská, zriedka kedy býva ohlasovaná v kostoloch a nachádzajú sa mno-

hí i medzi kazmi (es výnimkám), ktorí nedržia sa práve istoty kresan-

skej mravnosti. Kresanské právo manželské, ako to uí Sväté Písmo a ako

ho komentujú (vykladajú) najlepší spisovatelia mravnej teológie (bohoslo-

via), súzvuí s prírodou a íiúhlasí s vyšším pudom loveka. Cudzolož je

hriech, ponevá rozlauje Božské nariadenie; rozpustilos je hriech, lebo

podkopuje istotu manželstva; prostitúcia (kurváctvo) je hriech, ponevá
mnohá žena stala sa obeou samoubnej smyselnosti mužského pohlavia na-

miesto toho, aby sa bola stala ženou a matkou.

Pekné je to hovori o mravnosti, povie niektorý lovek, ale akože má-
me prerobi mužskú náklonnos? Odpove je jednoduchá; treba vry im

do pamäti hne od detinstva zamilovanie dobrého, pozorovanie úprimnosti,

rovnosti a slušnosti a budú sa vystríha nemravnosti práve tak, ako sa vy-

stríhajú zlodejstva. Ale k tomu potrebné je, aby náuka o pohlavnom živote

— v svojom ase — bola mládeži vykladaná tak, aby ona rozumela práva

pohlavného života. Nevedomos je matka hriechu a zlo, ktoré dnes plynie

z nevedomosti, môže by zastavené a vôbec oddialené jedine pouením —
vedou.

Oi matiek, oi žien, oi dievat zayiazané sú záclonou prudérie i ký

div, že ustavine chodia ku lekárom, do nemocnice, kde Sfú operované, reza-

né, párané a to všetko akova môžu svojej nevedomosti pohlavného živo-

ta. Dolu so záclonou, nech ženy a dospelý dievky vidia, nech poznajú dobré

od zlého a zaiste nebude toko trápenia, toko trpenia a biedy.

POHLAVNÝ ŽIVOT.
"Pohlavná nemoc na koni prichádza a pešky

odchádza."

V celej prírode vidíme, že medzi mužským a ženským pohlavím panuje

nepremožitená príažlivos. Je to najväšia — akási magnetická sila, ktorú

menujeme LÁSKOU. Veškerá príroda dýcha láskou vo všetkých trávi-

kách, vo všetkých kvetinách a rastlinách, vo všetkých živých tvoroch. La-

hodivý ten jarný vetrík, ktorý prebúdza driemajúce zárodky v lone zeme,
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tak že sa utešene vyvíjajú k novému, láskyplnému, úradnému životu; ktorý

vábi operených spevákov, aby úbeznými spevami velebili šastia života;

ktorý sladkou tuhou napa adra kvetúcej dievky a prebudzuje sväté city v

prsiach statného junáka — všeoživujúci tento dych je prejavom všedobrej

bytosti, objímajúcej svet neskonalou láskou. Láska je pocit, ktorý povstáva

v našich srdciach bez našej vôle. Láska — úprimná, pravdivá, prirodzená

láska — je jedným z najvzácnejších darov, ktorými Boh obdaril svoje die
ky. Láska robí nás cnostnými a povzbudzuje nás viac k dobrému a šache
nemu, než okovek iné na svete. Láska otužuje muža i ženu a pomáha im

premáha ažkosti a protivenstva. Láska k blížnemu robí dobrý pocit a

pokoj. Láska otcovská ochrauje jeho deti. Silnejšia láska od tých oboch

je pohlavná láska, láska muža k žene a naopak, ktorú prevyšuje len mate-

rinská láska. Láska posiluje celé telo, ducha i dušu. Najväšie blaho, aké

môže lovek obsiahnu na zemi, môže by obsiahnuté jedine skrze lásku.

Láska tají sa v nepokojnom bode zárodku i oživuje bijúce srdce nenarodzen-

ca v prvom spánku tvoriaceho sa života. Láska kladie kojenca k prsiam

matky, vedie ho ochrannou rukou na cestu života a oddáva milujúceho ju-

náka do náruia hanblivej dievky, kde sa rozplýva od srdca k srdcu rozko-

šou prechádzajúcou v blažený, všetko zapomínajúci vený mier sveta du-

chového.

Božský pôvod lásky osveduje sa tiež aj tým, že láska s náboženstvom

je tesne spojená a takmer v náboženstve sa zakladá. Cím nábožnejšie srdce

cíti, ím istejšie a jasnejšie sú pojmy o cnosti a duševnej vznešenosti, tým
útlejšie, hlbšie a nezrušitenejšie pôsobí láska v ádrach bohaplných. Srdce

prepínené nemravami udskej prirodzenosti, neprenikne nikdy jemné tajom-

stvá vznešenejšej lásky, nepocíti nikdy blaženos najsrdenejšieho sjednote-

nia a spojenia zemskej s Božskou bytosou, ale bude tonu len vo zvieracích

chúkach a rozkošiach.

Ponevá vyššia táto láska jedine k svrchovanému pozemskému šastiu
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vies môže; ponevá len tá vyššia láska je v stave, aby cnostné srdce všetký-

mi duchovnými i telesnými slasmi plynúcimi s tvorcom posvätného spojenia

dvoch pohlavne rôznych, avšak práve tým o najtesnejšie spojených bytostí

naplnila, preto obráme snahy naše k tomu, aby sme vypátrali, akým spôso-

bom junák i dievka toho cieu najbezpenejšou cestou dôjs môžu a to v ase,

ke spútaní spoloenskými i politickými sväzkami, rozmaznaní umelou vý-

chovou, skúení lopotným dychtením sa po lepšej existencii telesnej i du-

ševnej od pôvodného prirodzeného stavu, vždy alej sa vzalujeme.

Boly kedysi asy, ke telo udské sa vono a snadne vyvíjalo v celej

svojej dokonalosti, bývajúc plodené peknými, zdravými, statnými rodimi
v cudnom objatí. Rozkošné diea rástlo ako polný kvet, telo jeho šurované
nebolo zatraania hodnými (bláznivými) obyajmi a napodobovanými sta-

rosami nedobre vychovaných matiek a najatých chov a dojek. Ztrava, šaty,

zamestnanie — všetko napomáhalo utešenému vývinu tela, nekládly sa hlúpe

barikády matiek na prírodnú cestu vývinu detského tela.

Pravda i dnes rodia sa ešte pekné, zdravé deti; i dnes okúzuje nás ne-

zriedka statná postava junákova, — mäkké tvary pannenského tela; avšak

temer zázrakom vyvinuly sa; tieto mladé osoby dosvedovaly, že príroda

nedá sa vo vývoji svojom zdržova, jestli sa jej dopraje voného priestoru.

Ponevá telo naše so schopnosami duševnými — lásku cíti a sdeli — je

vemi úzko spojené a ponevá z neho obyajne prvé dojmy tejto lásky vy-

chádzajú, preto musíme najprv o vývin tela peova, musíme zkazu tejto ge-

nerácie obmedzi (jej predís), aby sme vzdor nepriaznivým pomerom tejto

doby aspo prirodzenú krásu tela zachovali, ktorá nie sná šachtenie a pe-

stovanie, ale najviac len v našom chorobnom veku akej-takej podpory po-

trebuje.

Chceme zkrátka pojednáva v tejto kapitole o vychovaní tela obojeho

pohlavia, uda osvedené prostriedky, ktorými zlo zabrán^no alebo aspo
uaveno by môže. Umelá cesta intelligencie radšej nií než tvorí a preto

vráte sa nazpä na prostý chodník prírody, vedúci do kvetúcich plá, kde
modistky a šperkárky vám neublížia. Príroda je k nám dobrotivej šia, než

toho zasluhujeme, apráve snažíme sa pri každej príležitosti ju premudrova
a kazi. (Da cudzích myšlienok.)

VYCHOVÁME DIEVAT.
"Pôda (srdce a krv) musí najprv by obrobe-

ná, vyistená, oraná, aby v nej zijs mohlo
dobré semeno a plod."

(Mazdaznan.)

Hlavným povolaním ženy je sta sa manželkou a matkou. Dieva má-

me vyuova, vzdeláva k cnosti a pôvabnosti, aby sa príjemnou a úctyhod-

nou družkou mužovou sta mohla — a dopria telesnému pôvabu a dokona-

lostiam vývinu a rozkvetu, aby telo plnilo úkoly svoj q da zákonov prírody

bez všetkého nebezpeia. Krásna, šachetná, rozumná, verná a skromná

manželka má veký vplyv v našom živote nielen na blaženos muža, ale i na

jeho deti a šastný je taký muž, ktorého nebesá obdarily takou, od rozum-

ných rodiov vychovanou manželkou. Sledujme život dievaa od poiat-
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ku až do tej doby, ke sa stane pannou.

Malé diea nepotrebuje nioho, krém vzduchu, te-

pla a mlieka. Diea cicia z materinských prší tak reeno
as jej vlastnej, dobrej alebo zlej prirodzenosti. Dô-

kaz vnútorného spojenia medzi matkou a narodzeniat-

kom vyplýva z tej okolnosti, že diea prijíma do seba

veškeré dojmy a rozruchy citové, ktoré materinskými

ádrami pohybujú, aknutie, zlos, smútok atd'., o die-

au hne spôsobuje nepokoj, boasti, ke, — kdežto

kojenec pokojnej matky, dobre nasýtený, usne a pekne

sa vyvíja. Z tej príiny nie je dobre vzia k dieau dojku, ktorá v ahko-

vážnom objatí stala sa matkou a dobre súc chovaná v dome rodiov kojenca,

ktorého je živitekou, asto zase náruživostiam sa oddáva, ktoré nevinné no-

vorodzeniatko pri rozmazujúcom vychovaní na celý život môžu nešastným

uini. Jestli musíme ma dojku, pojednajme si charakternú, telesne i mrav-

ne zdravú ženu z udu. Ženy pokojnej miernej povahy majú ma prednos.

Postielka dieaa má by istá, nie príliš mäkká, teplá a nie priteplá.

Perinky môžu sa zpoiatku upotrebi, ale neskoršie nie. Prvým pokrmom
veda mlieka materinského má by žema v onajzovom, alebo fenyklovom

odvare rozmoená. Náhle diea dostalo prvé zúbky, malo by sa odlúi,

jestli je dos zdravé. Príroda sama ukazuje tým matke, že jej úloha, týka-

júca sa nadájania dieaa sa koní. Jestli diea krií, to môže by násled-

kom dajakej nemoce; tu treba dieau pomáha. Jestli je diea zdravé a

nasýtené, krik mu nezaškodí, ba naopak, napomáha vývin dýchacích a hlaso-

tvorných ústrojov. Novorodzeniatko má sa denne kúpa tak dlho, dokia
plienky a poste zneisuje. Neskoršie 2 kúpele na týžde sú dostatoné.

Tvár, prsia a pohlavné ústroje majú sa asto vlažnou vodou umýva. Satý

malého dievaa majú by jednoduché, bez hákov, špendlíkov a iných mu-
idiel. Šatky upevníme jemne priliehajúcim pásom na boky. Punošky
udržujú sa elastickými podväzkami. Hlaviku nepokrývajme; len ahký sla-

mený alebo hodvábny klobúk nech chráni dieva pred slnkom a dažom.
Nechajme prírode vývin detského tela, ktoré pri dobrej výžive zaiste zmoc-

nej e a rozkvitne. Nedávajme dievau mnoho mäsa, alkoholických nápojov

a iných nepotrebných pokrmov, alebo dávajme ich len zriedka. Ovocie,

chlieb a erstvú vodu máme dieau vždy dovoli; tie jednoduché pokrmy
oberstvujú krv, nepôsobia ažké trovenie, zlepšujú šavy tela a napomáhajú
krásu a zdravos zubov.

Co sa týka duševného vychovania dievaa, tu máme sa stara, aby sme
ho privykli stydlivosti, poriadkumilovnosti, pracovitosti a skromnosti. Za-

sväcujme mladé srdce pocitom ctnosti a nábožnosti. Ume diea láske k

Bohu a k blížnemu.

Nestrašme malé diea bobákmi, strašidlami, duchami, lebo také dojmy
zostanú hlboko a trvalé zaštepené nielen v detinskom, ale i v pozdejšom ve-

ku. Zvyk je druhou udskou prirodzenosou; jako privyká diea istote,

poslušnosti, zdvorilosti, rovnako tak privyká zbožnosti. Nikto nepotrebuje

náboženskej útechy viac a astejšie, než manželka a matka. Ona nachádza
sa následkom svojho urenia v rôznych situáciách, kde náboženská útecha ie
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jedinou jej berlou, o ktorú sa opiera, ke sa zdá, že všetko okolo nej povo-

uje, že sa už nemá oho lapi. Zbožné matky vychovajú zbožné dcéry. So

zbožnosou budujú všetky ostatné ctnosti v srdciach svojich dcér, uia ich

by pokornými, trpezlivými, milosrdnými, vernými a stálymi. Telo takýchto

dcér vyvinie sa v tichej harmónii (súlade) s dušou k veškerým dokonalo-

stiam udským a budú stá pred nami spanilé panny, ozdobené všetkými pô-

vabami telesnej a duševnej krásy.

VYCHOVANIE CHLAPCA.
o získajú púca dychom, to ide i do krvi.

Výchova novonarodeného chlapca je tá samá ako sme to opísali pri

výchove dievaa. Chlapec má viac oha, viac sily a vlastnej vôle, než diev-

a a máme mu dovoli, aby sa mnoho pohyboval na vonom vzduchu, aby

sa oddával telocviku, avšak má privyka i k práci. Nechajme ho rúba, ko-

pa, seka, mechy nosi, upozorujme ho, aby všetko o koná, podnikal roz-

vážne a pokojne. Pri uení netrpme žiadne nedbalosti a trestajme prísne,

jestli je lenivý. Posmeujme ho, aby medzi svojimi spolužiakmi nebol po-

sledný. Posilujme jeho horlivos, povznášajme jeho povahu dobrými ra-

dami a náukami. Ume ho k pravdomluvnosti, k pravdumilovnosti, lebo tie

cnosti získajú mu vážnos jeho súastníkov. Zbudzujme jeho cit poestnosti

tým, že mu bezvýnimene veríme, dokia je pravdivým; on potom pozná,

že slovo jeho má vážnos a spoahlivos zavládne celou jeho bytosou. Deti

živej obrazotvornosti babotajú nieo bez toho, aby vedely, o je lož. Máme
im vysvetli, že je to hlúpe, nieo hovori, o je nepravda. Netrestajme

diea hne pre každú malikos. Nežiadajme, aby

chlapec uvažoval príiny a úinky jako lovek dospe-

lý, avšak trestajme prísne svevou a vzdorovitos.

Obrázok znázoruje matku, ktorá po prvý krát uí
svojho Janíka lha>

Matka: "Janíko, i súbiš, že to nikdy viac ne-

urobíš?"

Janíko: "Ano, mamika, nikdy to viac neuro-

bím."

Ten chlapec Ihal, ke to súbil matke; on bol obraz 3G2.

nútený Iha, aby ho matka nebila. Matka uí chlapca íha.

Chlapec má sa sta silným jak telesne, tak i du-

ševne, lebo je to základom jeho budúcej blaženosti. Pohlavný pud prebudí

sa rýchlejšie v tele bujne rastúcom, roU' prekážky vo vedeckom sa vzdelá-

vaní a soslabuje životnú silu k jeho prvým rozkvetom. Práca a striedmos

sú najlepšími prostriedkami proti predasnému vývinu pohlavného pudu.

Preto máme bdie nad jeho fantásiami, nad jeho stykami s inými demi at.
Príroda vložila do mysli chlapca akúsi hradbu proti príliš asnému sbližova-

niu sa oboch pohlaví, akúsi nadvládnu pýchu, ktorá ho necháva chladným a

hanblivým proti ženským pôbabom, aby ho asom priviedla bližšie k tej, kto-

rá precítené jeho srdce všetkými slasmi prvej lásky naplnila.
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PRIBLIŽUJÚCA SA POHLAVNÁ DOSPELOS PANNY.
Tvoj život bu láskou, tvoje snahy inom.

(Goethe.)

Cas, ke dostaví sa u dievaa pohlavná dospelos, ke diea stáva

sa pannou, je najdôležitejším v živote žensíkom. Telo mladej dievky sa

utešene vyvinulo, ale dosia drieme sladká obúbenos v púku, dosia je

zatvorený rozkošný kalištek kvetový, dosia chybí pea dokonalosti žen-

skému tomu tvoru. Avšak so da na de dvíhajú sa vyššie pod cudným

závojom jemné adra, údy nabývajú vlnitých obrysov ženskej krásy, oko na-

býva významu a žiari a kloní sa stydlive k zemi, jestli ho pohad junákov

dotkne, spoinuvše so záubou na kvetúcej postave a ruža líc rdie sa žiarou

hviezdy blahých nádejí. Okamžik rozhodný nadišiel a rozvitá stojí tu kve-

tina v plnej svojej jarnej kráse opojujúc smysle pozorovatea. V ctnostnej

mysli potom prebúdzajú sa sladké posvätné predtuchy budúceho povolania.

Jasno prezerá oko cez závoj detstva do arovnej nivy láskyplnej budúcnosti.

Významnejšie kvitnú kvetiny. Zelenie sa háj; arodejné a túhyplné piesne

slávikov rozviujú polosrozumitenými povzdychami adra mladosti; veš-

kerá príroda nabýva v oiach dievky hlbšieho, duchaplnejšieho významu i

objíma jemnou láskou prírodu i svet. Z dievaa poína by panna, ktorá

samostatne stáva sa vlastnou vodkyou. Matka, predtým rozkazujúca, stáva

sa dôvernou priatekyou a otec pozerá s radostnou pýchou na zjav ten nád-

herný a zameuje prísnos otcovskú za radu zkúseného priatea.

Dnes nachádzaš sa na ceste svojho povolania, spanilá panno. Peli-

vým vychovaním rozvinuly sa utešene telesné i duševné tvoje vlastnosti. —
Vzdelaný tvoj duch nauil sa rozoznáva dobré od zlého. Od teba závisí, aby

si splnila nádej, ktorú tvoji rodiia i svet od teba oakávajú. Slúchaj otca,

slúchaj matku. Nadobudla si duševné i telesné schopnosti a musíš vede ich

užíva. Príroda dala ti pud : úbi sa. To sa má dosiahnu prirodzenou

cestou, ženskou pôvabnosou. Najkrásnejšie telo ztratí pôvab, jestli pohyby

jeho sú nemotorné — drzé. Vystupuj všade slušne a umiernene. Týka sa

to spôsobu držania tela pri stáni, chodení, sedení, — vôbec pri všetkých po-

hyboch tela. Jestli tvoje pohyby, tvoje držanie tela sú príjemné, potom ho-

voríme, že sa chováš slušne a spôsobne. Slušnos však musí vychádza zo

sebadôvery, akú nám duša vypožiiava; slušnos musí by prirodzená a nie

umelá. 1 dievka menej pôvabného tela môže tým spôsobom okúzova a

budi záubu. Preto vzdelávajte svoju povahu, milé priatekyne, myslite

a cíte krásne, pohybova a budi všade záubu a sympatiu. Da slov i po-

hybu poznávame ženy; divé, prudké vyskakovanie, hlasitý smiech, hádzanie

rukami at. prezradzujú vášnivú, slabú povahu. Nechcite sa nikdy zda,

ím nie ste; chráte sa všetkéj neprirodzenosti ; chráte sa smiešneho spôsobu

rei; chráte sa rozmazlenej citlivosti; rozumejte tomu, o hovoríte a neho-
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vorte o tom, omu nerozumiete. Ne-

styd'te sa prizna k neznalosti vecí, ležia-

cich mimo oboru ženskej spôsobnosti a

mysliaci muž vám to odpustí. Sate sa

jednoducho, ale vkusne. Nenoste šaty

krikavej barvy, ute sa samé svoje šaty

ši. Jednoduché šaty zväšujú pôvab
mladého, pekného tela, kdežto nádherné

ozdobmi preplnené šaty ukazujú, že ste

márnotratné a že potrebujete rôzne han-

dry, aby ste si priaze mladíka nadobu-

dly. Krásny, dobre ošetrovaný vrko
ozdobuje peknú hlaviku dieva lepšie,

než klobúk kvetinami a perami ozdobe-

ný. Zapamätajte si, drahé dievatá, že

s peknými vlasmi okúzujete mladíkov

a preto peujte vaše vlasy. Krásne a-
dra sú hkivnou iastkou ženskej krásy.

Príliš teplé zabaovanie a prikrývanie ich

od mladosti je vždy škodlivé. astejšie

omývanie prs napomáha vyvinutie a udr-

žanie ich v mladom veku. Predovšetkým

chráte sa šurovaiek, lebo šurovaky obmedzujú vývin vášho tela, vy-

volávajú rôzne telesné choroby a robia vás smiešnymi v oiach mladíka.

Ošetrujte vaše zuby a nezápornína j te i na vnútorné ústroje vášho tela. Zdra-

vos a istota duše pôsobí zázrane na zachovanie tela. Konene prijmite

tieto rady, drahé priatekyne, od loveka, ktorý vám radí z istej duše, ako

priate a nadobudnete si tú arovnú krásu, pred ktorou i ten najsilnejší, naj-

peknejší, najbohatší junák padne na kolená a všetko možné urobí, aby si

vašu priaze získal. (Cudzí pôvod.) *

OBRAZ 363.

Jako krása púka, tak i krása ženskej

nie je stála.

PRIBLIŽUJÚCA SA POHLAVNÁ DOSPELOS JUNÁKA.
"I, kde chceš, ale potom nenariekaj".

"Oh, jaký je krásny! Jeho vyvinuté svaly silného tela, svieža barva

vážnej a predsa pôvabnej tváre svedí o pevnosti, o úplnom zdraví. Z ve-
kého otvoreného oka žiari duša šachetná, vysoké elo hlása veselú pýchu;

pohyby jeho sú ahké, avšak urité; slová jeho tlumoia hlbšie city duše,

jasnej mysle a zvuky úbezného jeho hlasu drú sa k srdciam ženského po-

hlavia; nie je ani pokorný, ani pánovitý, ale pokojný, neohrožený. Pohad
jeho preniká všade víaznou silou a držanie jeho tela ukazuje, že je povedo-

mý svojej sily v bezpenej skromnosti. Mlí, kde sa má mla, avšak re
jeho podobá sa jasnému prúdu, jestli ide o obhajovanie práva, alebo o ochra-

nu nevinnosti. Chráni sa nebezpeenstva, avšak vzmužile vrhne sa do hlbín

rieky alebo cjo oha, jestli ide o zachránenie udského života. V kruhu svo-

jich priateov veselí sa, užíva dary života, avšak varuje sa od hýrenia. Suby
s.voje plní prísne a svedomité, alebo nesubuje, o by nemohol vyplni. Je

zdvorilý, hovorí pravdu, v spoloenstve drží sa ahko, ale nedá sa ním otro-
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i. Netíska sa do spolonosti, ale kdekovek sa objaví, radi ho majú, lebo

sa chová so skromnou dôstojnosou, ktorá vždy úctu vzbudzuje. Nechá

sa poui a prijíma lepšie náhady druhých úprimne. Ohováranie, posmech

a hrubianstvo nenávidí. V obcovaní s krásnym pohlavím je junák opatrnej-

ší, než v mužskom kruhu, ale je zajíímavejší. Je ku všetkým ženám sprave-

dlivý, prívetivý, úslužný. Baví sa v kruhu panien, ale drží sa zdvorilé. Ctí

si ctnos a nevinnos. Satí sa slušne, v celej jeho bytosti javí sa už budúca

dôstojnos muža. Ha, to je obraz pravdivého junáka, a blažená je tá pan-

na, ktorá takého junáka dostane za manžela.

Zachovajte si, junáci, poklad istej duše a tela a nájdete v objatí cud-

nej manželky najpeknejšiu odmenu zachovalej nevinnosti. Deti vaše zdedia

potom neporušený odkaz vašej lepkosti a zdravia i bude kvetnú rod vašej

vlasti.

Ale sú junáci, ktorí nemajú vyššie opísané vlastnosti. Sú to prostomluv-

ní, každý odpor privádza ich k zúrivosti, nemajú žiadnych priateov, vážne

rozpravy zapudzujú, zaujíma ich len to, ím as môžu zabi, ich zdvorilos

nemá ceny, milujú hlúpe radosti, bujné hostiny, nemajú žalúdok nikdy v po-

riadku, posmievajú sa všetkému a vtip ich je alebo jalový alebo jedovatý.

Vadia sa a urážky neodpustia; mstia sa na kom môžu, avšak robia to vždy

zákernícky. Tratia as, tratia peniaze za nanihodné veci, sú skúpi tam, kde

ide o nieo dobré. Sú pyšní, naduíí, podlízaví proti mocným a vznešeným.

V spoloenstve chcú hra veký zástoj, avšak sú zväša nemotorní, neskrom-

ní. Nevážia si ctnos, satia sa poda m,ody, ale bez vkusu; kabát robí u nich

loveka a má mnohoráz viac ceny než celý muž. Beda takému dievau,
ktoré sa vydá za takého mladíka. Bude oplakáva svoj osud a chorobné po-

kolenie bude hlása slabosti otca, ktoré budú úinkova až do pozdného po-

tomstva.

Je mnoho panien, ktoré vydávajú sa za muža náchylného k pijatike v

nádeji, že sa polepší. Ale polepšenie dostavuje sa vemi zriedka. Polep-

šenie musí nasta pred sobášom, riadna žena nemá sa vyda za pijaka, lebo

obetuje svoj život márne, deti zdedia náklonnos k pijatike a krém toho i

deti i žena musia snáša nešastie a hanbu, ktoré im taký otec, taký muž pri-

pravuje

SPOLONÉ STYKY.
"Všade, kde krv a sensácia sa objaví, tam sa

Tud sbehne, — ale oznámte prednášku o mrav-
nej výchove a príde tam sná len prednášate!'

sám." (Dr. Šimsa.)

Spoloenstvo zošachuje pokolenie, napomáha výmenu myšlienok, pri-

vádza k vývinu ctnosti a poskytuje rados, ktorú samotár postráda. Jedine

spoloenstvu akujeme za krásne umenia, za užitoné vedy, ktoré nás zo-

šachujú a povznášajú. Veškeré ctnosti, prednosti a zvláštne pôvaby muž-
ského a ženského pohlavia rozvíjajú sa jedine obapolnými stykmi. I tu pô-

sobí príroda svojim pudom: muž miluje a hadá, o mu chybí — mäkké,
okrúhle, plné formy; žene úbi sa svalnatá, silná postava muža. Obcovanie
spoloenské je podmienkou našej politickej existencie (bytnosti), nášho ob-

anského života; vychovatestvo pracuje stále na tom, aby štepilo mládeži
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schopnos a obratnos k tomuto obcovaniu. Avšak krikavé zábavy na ba-

loch a vonkajších plesoch plodia bujnos, ktorá jedovatým dychom stiera

pel nevinnosti z istej alie.

V ahkovážnej hrake ztratila mnohá panna svoje šastie, ktoré sa jej

nikdy nevrátilo. Varujte sa, milé panny, hlunej zábavy, ktorá náklonnos

k tichým radostiam domáceho života umtvuje a obraznos vašu predstava-

mi napluje. Nenavštevujte zlopovestn^ miestnosti, ínske jedálne, šenkov-

ne, tanené dvorany. Navštevujte spolonosti v sprievode ctihodných osôb.

Zmierujte vlastným chovaním sa ohe junáka. Mravnosou a skromnosou
nadobúdate si pôvabnos a nevinnos, ktoré úctou naplujú dušu nielen po-

ctivého junáka, ale i toho najhoršieho roztopašníka. Chovajte sa jako ne-

vesty vzdialeného milenca, ktorého neznáte. Nedovoujte nikomu to, o
smiete dovoli len svojmu manželovi. Zachovajte pre neho svoj bozk, ten

posvätný symbol lásky. Ctnos dievaa je zrkadlom, ktorého povrch dy-

OURAZ 364.

Zatratenia hodná miestnos pre dievatá.

chom sa kalí a hrdzou sa pokrýva. Mnohé dievatá oplakaly ztratu milenca,

ktorého chcely prílišnou povolnosou upúta. Strážte sa všetkých tajných

stykov, hoci sa zdajú docela nevinnými. Nedôverujte mužom, ktorých reme-

slom je lichotenie (šmajchovanie). Pamätajte, že had skrýva sa medzi ru-

žami. Pravý milovník zbožuje ctnos svojej vyvolenej; svodca ukrýva

svoju žiadostivos v omamujúcom kvetu smyslnej galantérie a usiluje sa ctnos

s trónu shodi, aby mohol tým vonejšie roztopaši v jej svätyni.

Predovšetkým, junáci a panny, nespúšajte sa na predasné pomery mi-

lostné. Nepokladajte každý ohník za lásku, každý okamžitý pôvab za du-

ševnú sympatiu. Pravdivá láska musí kráa ruka v ruke s povinnosou;

váše a náruživos musí by ovládaná rozumom. Ni nie je tak nebezpe-

né pre šastie, ctnos a dobrú poves dievaa, jako tajné, predasné milo-

vanie. Už samo zatajovanie dokazuje, že sa bojíme, že robíme osi zaká-

zaného, trestuhodného. Z ukrývania, tajenia rodia sa pretvárania a nepráv-
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OBRAZ 365.

Lákadlo nezkúseného junáka.

OBRAZ 366.

Napomínajúci prst matky.

dy. Rozumným úeom lásky je manželstvo, a kde toho priamou cestou

nedosiahneme, alebo dosiahnu nemôžeme, láska je zahodenia hodná.

Chráte sa i vy, junáci, každého predasného spojenia. Nedajte sa

svies lákadlám takého nezralého milovania, ktoré nevedie len k útosti, k

výitkám svedomia a k venerickým chorobám. Varujte sa pijatiky, jako pe-

kelného oha, ktorý pomaly, ale iste páli nielen telo, ale i dušu vašu. Va-

rujte sa pouliných, púdrom a barvami olepených krásavíc, neklate váhu

na takú poulinú bytos, ktorá stále a nerozvážne vernos subuje každému
junákovi. Pamätajte, že stav mladých podobá sa miernemu šialenstvu, z

ktorého asto vemi ažko sa vylieite. Mnohí junáci a panny, ktorých srdcia

ranené boly šípom lásky, podobajú sa jablku, žihadlom osy bodnutému: do-

zrieva rýchle a padá so stromu prv, než by dokalo vysokého pôvabu dozra-

losti a dokonalosti.

PRE BOHA! RATUJTE!

Tisíce mladých dievat a žien odpredávané sú rok pri roku do domov
hýrivosti. Najhoršie a najškaredejšie remeslo a otroctvo to prevádza sa po

celom svete. Mladé dievatá, pekné ženy od 1 3. od 30. roku sú denne vy-

krádané a predávané ako bydlo do domov hanby a stydu. Obchod prevá-

dzajú nie jednotlivci, ale celé organizácie, ktorých úlohou je kradenie dievat

z domov roditeských a predávanie ich do domov rozpustilosti, kde žitie je

horšie než smr. Lud je prekvapený tým šialeným a nebývalým vzrastom

bieleho otroctva. A ten diabolský obchod prevádza sa nielen tu v Amerike,

ale po celom svete. Obchod so živým tovarom je jedon z najväších úderov

loveenstva. Tie organizácie, so svojimi poruíkmi (lajtnantami) sú bez

citu, bez svedomia, bez viery a venujú celý svoj as tomuto obchodu, vykrá-

dajú nevinné, pekné, mladé dievky z domov otcov, z domov matiek a hádžu

ich do objatia hanby a stydu, zatlíjajúc v nich i telo i dušu. Mladé ženy,

ktoré tesily sa tomu najblaženejšiemu manželskému životu, zanechaly svojich

milých mužov, svoje milé deti a daly sa do pazúr tým bezcitným zlodejom,

ktorí rozmanitými subami nahovorili ich, aby opustily rodinnú vatru a daly

sa do vekých miest, kde ich vraj aká blažený život, bohatstvo at. A o
sa stane s nimi? Pod závojom erveného púdru a voavky poujete strašný

srdce rozdierajúci smiech, alebo pla rozdratého srdca a duše, predasnú
smr alebo samovraždu.
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CO JE BIELE OTROCTVO?

Pod názvom "biele otroctvo" rozumieme obchod (handel) s bielymi

dievatmi, ktoré sú preznaené do domiov hýrivosti pre nemorálne ciele.

Jestvujú organizácie, ktoré pomocou svojich agentov vyhadajú pekné,

zdravé dievatá, subuj úc im hory doly, potom predávajú ich do nemorálnych

domov, práve tak, ako sa predáva statok na jarmoku. Co rok tisíce dievat'

najpoctivejších rodiov sú bezohadne rozmanitými prostriedkami do al-
ších miest vyvábené, potom zbezvládnené a predané takým, ktorí za ne viac

dajú. Len v Chicagu umiera rone 5000, (slovom pätisíc), tých nešastníc

a ich miesta musia by druhými zaplnené. Pätisíc dušlí len v Chicagu! A
o potom o importovaných dievkach. Za jeden rok v Chicagu importovali

kupci bieleho otroctva z iných krajov 15,000, (slovom pänasttisíc), dievok

a všetky boly oddané do domov hýrenia.

Podivuhodným faktom je to, že skoro každé z tých dievat, ktorého

rodiia žili, prosilo, aby jeho bezstydné remeslo nebolo vyjavené. "Matka
moja myslí, že pracujem v kancellárii, ponevá tak som jej písala. Od asu
do asu posielam jej pár dollárov. Nedbám o sa so mnou stane, len prosím

vás, aby sa moji rodiia o tom nedoznali", — prosila jedna z týchto nešast-

níc. A tisíc rodiov myslia, že ich dcéry skvelé stanoviska zaujímajú v svete

a že len pre nedostatok asu nenavštevujú ich, alebo im nepíšu, kdežto v skut-

ku ich dievky klesnuly tak hlboko, ako len dieva klesnú môže.

Osud z iných krajov importovanej dieviny je ešte horší, o om svedí
nasledujúca história jedného dievatá z Talianska:

Poas výsluchu priznala sa, že je v Amerike už tri roky a od samého

príchodu do Ameriky sprevádza to žitie z vlastnej vôli a že ju do toho stavu

nikto nenútil. Po krátkom bádaní dokázalo sa, že dievina je v smrtelnom

strachu a následkom toho nehovorí pravdu. Ke okresný sudca presvedil

ju, že od dnes nemá sa o bá, že je pod ochrannou Spojených Štátov, že i

on i jeho pomocníci sú jej najlepšími priatemi at. — dievku zalialy slzy,

vykríkla hlasom nikdy nezapomeniteným a rozpovedala svoju históriu ako

nasleduje:

"Narodila som sa v malej dedinke blízko mesta Neapoli v Taliansku.

Jedného da navštívila našu dedinku jedna vemi bohato a pekne odená

dáma, ktorá peknými slovami omámila celú dedinu, ale zvlášte mojich rodi-

ov a ma. Hodila okom po mne a hovorila, že som vemi krásna. Potom
prosila ma, aby som ju odprevadila ku mojim rodiom, o som vane aj

urobila. Tu rozprávala, že pochodí z Ameriky, že je vemi bohatá, ale že

sa vemi núdi, lebo vraj nemá žiadnych potomkov, — nikoho na celom

svete. Potom rozprávala alej, že si zaumienila, že ma vezme do Ameriky,

ale trosku neskoršie lebo vraj ešte sa zabaví za pár mesiacov inde, a náhle

príde domov, pošle peniaze pre rodiov a i pre ma, aby som potom mohla

sa na cestu vybra. Samo sebou sa rozumie, že bola som najblaženejšia na

tom celom svete, lebo som myslela, že všetkému nášmu úboženiu bude konec

a že dáma postará sa i o ma i o mojich rodiov.

Asi o dve mesiace dostali sme z Ameriky list a v om 500 lír. V liste

plísala, že dvastopädesia lír posiela rodiom a dvestopädesiat mne, aby
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som sa hne na cestu vybrala; najprv sama a neskoršie že i rodia za mnou
prídu a že budeme ži v najväšej blaženosti.

Ke som prišla do New Yorku stretol má na stanici jeden mladý lovek,

"priate mojej dobrodejky", hovoriac, že sama nemohla prijs a že on ma
zavezie k nej. Ten "priate" bol handliar so živým tovarom a ja nevinné,

1 6-roné dieva v cudzom kraji! Zaviezol ma do jedného domu, kde moja
"dobrodejka" s úsmechom prosila ma, aby som všetko tak robila, ako jej

priate chce, a že všetko bude v poriadku; otvorila dvere do jednej izby a

hovorila, že zostanem tu za týžde a potom pôjdem do Chicaga.

Co sa so mnou vodilo za ten týžde, o tom hovori nebudem ani nech-

cem, ale dos na tom, že ma celkom na ni obrátili a potom hovorili mi, že

ja ztadiato viac odís nemôžem, lebo. americké zákony by ma vemi trestaly,

že som už nepoctivá a že v Amerike nepoctivé dievky zosta nemôžu. Poslali

ma do Chicago; tu vlastite domu dal mi krikavé šaty, za ktoré vraj dlhujem

mu 600 dollárov a to musím odrobi hanebným spôsobom. Iné šaty mi

nedali. Od tohto asu poala som plány snova, aby som sa ím skôr z tohto

pekla oslobodila. Plán som previedla, ale bohužia, ziapali ma a v tej

divokej scéne tri razy ma poranili, britvou porezali, tvár na nivo obrátili

a apráve zavolali ku mne lekára, on nebol v stave jazvy vyliei a jedno

oko zachráni. Ke sa poala honba na publiné domy, chceli ma z Chicago

posla na západ, aby som vraj nevyzradila, o sa so mnou stalo, avšak to

sa im nepodarilo, lebo ako je vám známo, pánovia, i ja i moji majitelia

boli areštovaní."

Tými slovami skonila svoju re tá úbohá dievka. Ha to je jedon z

tisíc príkladov. Vládni vyšetrovatelia hovoria, že v každom väšom meste

nachádzajú sa kancellárie, ktoré pracujú pod jedným riaditestvom; každá

kancellária má svojho bosá, ktorý potom šikuje dievky z mesta do mesta,

kde na nich najväšiu potrebu majú. Cena dievat cení od 100 do 1000

dollárov. Za niektorú dajú i 5000 dollárov ke je pekná a zdravá. Spolo-

nos zarába od 200 do 500.000 dollárov rone. Kto by si z ctených itateov
myslel, že je vec prehnatá, nech si precitá zprávu Mr. Edwina W. Simsa,

okresného advokáta Spojených Štátov a presvedí sa o pravdivosti týchto

riadkov.

Odkryme trochu záclony a prizrime sa na denné žitie týchto nevoln^c.

Po strávení celej noci na pastvu brutálnosti prichodiacich mužských,

musí sa dievka vyzliec z krikavých šiat, obliec sa do dlhej košele, drhnú
podlahy a isti celý dom. Po skoneaí práce dovolia jej aby išla do svojej

izby a tam mohla spa tak dlho, až sa zase noné orgie zapoaly a aby ne-

mohla ujs, zatvorili dvere a kú sebou nosili. V takej nevôli držia ich tak

dlho, kým sú dievky schopné, aby každodenný groš vyrábaly. Zo všetkých

dôchodov dievky nedostanú ani centa lebo sú vždy v dlhoch a apráve, da
dôkazov štátnych, zarobila pre svojich "chlebodarcov" od osem do desa-
tisíc dollárov rone a ona nevidela ani centa z celého zárobku.

Taká nevolnica je pravidivou otrokyou, je stále pod kontrolou a tak

dlho, až neutratí všetku vôu k úteku, nedajú jej žiadnej vonosti, žiadnej

slobody.

O obchode s bielym tovarom dalo by sa písa vemi mnoho a mám k
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tomu hodne materiálu, ale treba by bolo k tomu asi takú knihu napísa, ako

je celý "Domáci Lekár". Preto ku koncu tohto lánku dovolím si prehovori

pár slov k rodiom a k osobám, ktoré musia rodinný dom zanecha. Rodi-

ia nesmejú všetko veri, o im ich drahé dcéry píšu, ale majú sa o tom

presvedi, i sa to zakladá na pravde; nemajú mysle, že si ich dcéry

dajú samé rady, ale majú vede, že po celom svete sú udia (mužskí i ženské),

ktorí obchodujú s bielym tovarom, s dušami i telami mladých dieva a spre-

vádzajú ich do domov hanby, kde ich predávajú ako statok za veké summy.

A vy, dievoky pamätajte, že "Ice Cream Parlory" alebo "Tanené dvorany"

a iné rôzne miesta na zábavy boly prvým krokom do úpadku a preto nejdi

do takýchto miestností bez otca, matky, brata alebo dobrého priatea.

ŽENI SA I NEŽENI?

Zo stanoviska hygienického sostavil professor doktor Velich porovná-

vajúce tabuky, da ktorých trvalé manželstvo javí sa jakožto zariadenie

nielen z hadiska mravného, ale tiež zo stanoviska zdravotného najspráv-

nejším spôsobom styku oboch pohlaví. Rone umiera mužov:

Vek

Vo veku 25..

Vo veku 30..

Vo veku 35..

Vo veku 40..

Vo veku 45..

Vo veku 50..

Vo veku 55..

Vo veku 60..

Vo veku 65..

Vo veku 70..

z 1000
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OBRAZ 367.

"Vidíš Anika, tam sú náš otec, idú z práce."

Zrejme sa tu objavuje, že priaznivý vliv manželstva javí sa u žien v

období, ke dosahujú veku, v ktorom pominú sa nebezpeia a vysilujúce

vlivy, aké v manželstvo nesie sebou povolanie ženy ako rodiky.

Slobodný lovek je len pol mužom. Žije bez starosti, a ke mladé

letá uletely, prichodí domov ztrápený, nikto sa o neho nestará, nikto nejde

mu v ústrety, žije sám, robí sám i umiera sám.

V JAKOM VEKU SA ŽENI — VYDA?
Primladý muž, primladý rozum — nerozum.

Muž má sa ženi medzi 25.—28. a dievka medzi 20.—25. rokom.

Žena pred 25. rokom nemá telesnej dokonalosti a schopnosti k utrpeniu, ktoré

manželský stav požaduje; krém toho príliš mladá žena ztratí zdravie a silu,

lebo ženská je už od p/írody slabšia a preto menej snesie. Vasný satok

škodí i mužom, lebo vzrastajú im asné, väšie starosti o rodinu, zdravie a

život sú v nebezpeí a následkom príliš astého užívania manželských ra-

dostí zastihnutí bývajú suchotinami alebo inými nemocami. Muž nemá by
starší než sedem a nie mladší než tri roky od ženy. Apráve i tu sú výnimky.

Jestli je žena staršia, chyba sa zväšuje nielen urením prírody, ktorá chce,

aby žena rýchlejšie, žila než muž, ale i starosmi o rodinu. Potom príde as,

že takáto žena presvedí sa, že je už stará žena a jej muž mladý a nie je

k nej primeraný.

Mladé dieva nemalo by sa vydáva za stredovekého muža, ktorý

(es výnimkom) následkom roztopašnosti utrpel už na svojich silách. Diev-

ka prináša mu isté, mladé, nevinné srdce za triesky a neistotu. Stredoveký
muž nepomyslí si na to, že jeho mladá manželka chce uži sveta, chce ís na

zábavy at., on naopak chce, aby bola dôstojnejšia , aby sa šatila jako žena

stredného veku, aby do spolonosti nechodila at.
Ale ešte ošklivej šie sú satky starých s mladými. Mladá dievka alebo

mladý junák, ktorí preto stupuje do stavu manželského, že z toho oakáva
hmotný osoh, sú horšie, než tí, ktorí svoje životy márnia v kurvárach. Preto
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sa mnohé osoby v manželskom stave zklamaly. Muž ktorý sa chce ženi,

nemal by by bez hmotných prostriedkov, ktoré sú na poiatku potrebné;

nedostatok a biedu žena pociuje ažšie než muž, a kde je veká bieda, tam
láska nemá hniezda. Sú mužovia, ktorí rozhadzujú márnotratné svoj ažko'
zarobený peniaz kde len prijdú a žena nemá potom ani krajciara. Taký muž
vypožiiava peniaze od každého kde len môže, hrá pána a obyajne drží sa

za vekého muža; tu obyajne žena a leti zaplatia chyby jeho vekodušnosti.

NEŠASTNÉ MANŽELSTVÁ.

Najobyajnejšou príinou nešastného manželstva je to, že jeden alebo

druhý z manželov nie sú telesne zdraví. Niektorí chlapci i dievatá už v

detinskom veku oddávajú sa hriechu a poddávajú sa svojim vášam. Hýrenie

a nemiernos majú za následok rozliné choroby, ako rozšírenie semenovodu

a všeobecnú slabos dotyných orgánov. Zdravie pohlavných ústrojov zacho

váme si len miernym životom. Ženy, ktoré vždy jajkajú a sažujú si na chor-

avos a ktoré sú slabé k výkonom manželského stavu, nemalý by sa nikdy

vyda, lebo také ženy nie sú schopné plodi a vychováva zdravé deti. Chorá

žena stáva sa mrzutou družkou života a beda tomu mužovi, ktorého obdarila

žena mnohými demi, a potom odobrala sa na vený odpoinok, zanechajúc

sirôtky bez matky. Ale i muž nemá sa ženi len preto, že potrebuje ženu, aby

sa o neho starala a v jeho nemoci ho ošetrovala. Každá žena má právo vyda
sa za zdravého muža, a naopak, muž nech sa nikdy nežení s chorou dievkou.

NAHOVORENIE — ZASÚBENIE.

Nahovorené manželstvo je hrobom lásky. Znal som jedno dieva, ktoré

následkom mnohého nahovárania "odvážilo sa" vyda za istého pána a ne-

skoršie skonila sa hra rozsobášom. Najlepší spôsob rozpoznania sa, nasky-

tuje sa pri nehadaných príležitostiach denného života. Najlepšie je, jestli

mladý muž navštevuje svoju milenku v kruhu jej rodiny. Jestli okolnosti

dovoujú, má by doba zasúbenia krátka lebo odaovaná svatba nie je

istá.

asto dávajú mužovia svojim priatekyam dary rôznej ceny. Kyticu,

knihu at. možno da i prija, ale cenné dary nemalý by sa ani prijíma,

ani dáva, lebo mnohoráz zapríiujú ažkosti mladým mužom, ktorých

"tetka fortúna neobdarila lopatovými bankovkami" a mladé dievky cítia sa

zaviazanými svojim priateom prijímaním takýchto cenných darov.

De svadby ustanoví dievka a síce asi desa alebo dvanás dní po po-

slednom mesanom istení. Svadba má pre ženu mnoho nepríjemností a

nevolnosti a preto je dobré pre mladú manželku, jestli má asu na zotavenie

prv, než by zkusila nové fyzické ažkosti.

Zapamätajme si i to, že láska na prvý pohad nie je vždy hlboká a

trvalá; netreba veri len tak na slepo tomu popudu. Taká láska môže ahko
zmiznú, jako prišla, jestli sa plameu nedostáva žiadnej potravy. Pred

svatbou máme si prv dobre rozmysle krok, než skoíme. Jestli spozorujeme

nejaké vady, oprobujme ich napravi. Ke sa to nepodarí, uvážme, i
nebude v manželstve táto vada na vekú prekážku, majúc pri tom na mysli.
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Že chyby s nami rastú a že nestanú sa asom menšími ale naopak. V takýchto

pádoch treba sa rozís, lebo lepšie je pred satkom sa roiíís, než po satku
zanedlho sa súdi a žiada o rozvod.

SLOVO K NASTÁVAJÚCIM MANŽELOM.
"Poctivá žena je korunou svojho muža, ale

jako hnis v kostiach je tá, ktorá k hanbe pri-

vodi." (Prísl. 12, 4.)

Najnebezpenejšou dobou mladého loveka je tá, ke sa v srdci jeho

budí cit náklonnosti k druhému pohlaviu. Mnoho záleží na tom, jakú mravnú
cenu má osoba, ktorej venoval svoje srdce. Nezkúsený mladík nech sa po-

racM starších udí, otca, matky alebo priateov, lebo zaslepený prudkou

vášou môže sa dopusti hlúpostí, ktoré mu potom ztrpia celý život. Každý
mladík má sa chráni, aby nestal sa otrokom žien, ale aby s nimi tiež nepo-

hdal; jedno vyíiuje, a druhé robí jeho povahu surovou. Srdce má drža
na uzde; chráni sa obcovania s osobami, ktorých poves je nie úplne istá.

Neda sa oklama; nepovažova každé zapýrenie za opravdivú stydlivos.

Chova sa vždy s istou úctivosou. Chráni sa všetkého jako v rei tak i v
jednaní, o by mohlo spôsobi príinu k neslušnej dôvernosti.

POZNÁVANIE ŽENSKÝCH DA ICH ZOVAJŠKU SÚDIAC.
"žena je nie kvetinkou, aby sme mohli len

vdýcha jej vôu, ale je i najdrahšim nábyt-

kom."

Ke strela lásky prebodla sdce tvoje, zkúmaj najprv sám seba, kým
uiníš rozhodný krok. Ke si osobu srdca svojho našiel, usiluj sa jej priaze

získa, priblíž sa k nej, aby a druhí nepredbehli. S vyznaním lásky nepo-

náhaj sa, kým nepoznáš náležité jej vek, povahu, vkus, vlastnosti, vášne,

slabosti — zkrátka vyzkúmaj, i náhady tvoje, zvyky a spôsoby podobajú

sa jej zvykom.

Mladé dievky, ktoré pri chodení sklonia sa ku predu, a ktorých pohyby

sú krátke a nútené, sú sobecké, kdežto dievky, ktoré si priamo vykraujú,

vone sa pohybujú, sú obyajne úprimnými a spanilomyselnými. Dievka,

ktorá je skromná v chodení, klopí oi k zemi; vášnivá vykrauje si smelé a

drží hlavu hore. Drobné kroky znaia zvadlivú povahu; zdhavé pohyby

oznaujú podvodnos a lenivos; prudké pohyby znamenajú nepokojnú, ne-

dôverivú povahu; pravidelné pohyby oznaujú stálos a úprimnos. Prudké

chodenie a živé pohyby znaia vášnivos. Hlboký hlas je znakom zamilo-

vanej povahy a hlasný pichavý hlas je príznakom chladnosti a sobeckosti;

jemný hlas znaí miernu povahu a slabý, huhavý hlas je príznakom neplod-

nosti; prostá prednáška oznauje istotu povahy.

Úprimná myse miluje deti, vážnu povahu a baví sa radšej so staršími

mužmi.

Žena, ktorá rada chodieva do divadla, je obyajne nespoahlivej po-

vahy. Silné telo miluje jednoduché jedlá; žena milujúca lahôdky je jennnej

mysli a slabého zdravia. Žena milujúca ostré, horké, vemi okorenené po-

krmy a nápoje je prudkej vášnivej povahy, ktoré milujú voavky sú obyajne

náklonné k smyseným rozkošiam.
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Povaha žien prezradzuje sa zvlášte pri práci, ponevá tu nemôžu sa

pretvára. Jestli ich pozorujeme, ale tak aby o tom ne^edely, objavia svoju

pravú povahu. Tvár ženy je zrkadlom každého hnutia jej mysle. Hlboké
premýšanie a stálos u žien osvedujú sa pevným, istým, skromným poha-
dom; malé oi v hlbokých jamách asto znaia závistlivos a zlomyselnos;

veké šedé oi, prostý prirodzený rozum a ierne oi, znaia prudkú povahu;
modré oi sú znakom miernej mysle.

S JAKOU ŽENSKOU SA ŽENI?
Jednaj poda rozumu a nie poda citu.

Je žiadúcne, aby vzdelanie oboch pohlaví bolo asi na rovnakom stupni.

Rozdiel stavu a majetku v tomto ohade rozhodujú menej, ponevá muž
pilnosou a p4íinlivosou môže sa povznies a a schopná dievka ahko sa

potom od manžela priuí tomu, o nevedela. Jestli manželstvo zakladá sa

na láske, muž môže svojou trpezlivosou odstráni vady, jaké manželka so

sebou priniesla; ale jestli ide o také manželstvo, ktorým chce si junák získa

proteckciu alebo peniaze, tu musí'by opatrným, by si tým nespôsobil peklo

na tomto svete.

Jestli si mladík vyvolil dievku z vyššieho stavu, môže uži výhod z toho

plynúcich, avšak musí by i opatrným, aby ho nezastihly ošklivé následky.

VZNEŠENÁ DÁMA JAKO MANŽELKA.

Bohaté, vznešené ženy sú obyajne slabé, pyšné, necitlivé a zriedka

znajú o je láska. U nich je láska ni iného, než umelý a klamný výraz citov,

ktorých ani nebolo, ani nieto. Také dámy pokladajú sa za krásavice, —
ale za ošklivú nepovažuje sa žiadna. Iná spolieha sa na tituly, stav, at.
Také manželstvo nie je radné, lebo jeho následky sú hrozné, niota hmotná

i mravná, žena rozhadzuje a muž lumpuje hadajúc inde to, o doma mu
chybí

ROZMAZNANÁ DÁMA JAKO MANŽELKA.

Jestli chceš rozmaznanú dievku napravi, musíš ma Jobovú trpezlivos

a Herkulesovu silu ku práci. Najlepšími liekami sú láskavos, miernos, dom-
luva pri om pokraujeme vemi rozumne.

Jestli pri lieení rozmazlivosti ženy nastanú búrky, nechajme ich vy-

buráca. Nadíde chvía mieru a pokoja a dievka stane sa prístupnejšou náš-

mu poueniu Prv než by sme sa chytili liei rozmazlivos milujúcej osoby,

vyzkúmajme príiny, pôvod, chyby rozmazlivosti, at. Jestli je žena úplne

nezkazená, poslúchne muža, takže pomaly odhodí svoje vady. asto podarí

sa manželovi o sa nepodarilo ženíchovi. Zkúmaj, i je dieva prístupné

rozumnému vlivu a da toho vykaj so satkom. Jestli sa presvedíš, že

nemá tejto vlastnosti, vtedy radšej sa vrá, iná budeš na vždy nešastným.

PREDAVAKY JAKO MANŽELKY.
"Najprv mysle až tak jedna."

V obchodoch vidíme mnohé dievky, z ktorých niektoré sú vemi pekné
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a zau|ímajú predné miesta v obchode. Takéto predavaky sú vemi by-

strooké a na prvý pohad poznajú, i ten alebo ten mladík je bohatý, alebo

nie. Predavaka chová sa k mladíkom láskavé, avšak, jestli by si zamýšal,
drahý mladíku, s takýmto tvorom do styku prijs, musíš sa do pekných šiat

obliec, topánky si vyisti, at.. aby si taká krásavica myslela, že si lovek
zámožný. Krém šiat hlavnú rollu hrajú postava, re a chovanie. Ženská
je od prírody urená za sokyu druhej a preto dáva každá pozor na ostatné

ženské. Stáva sa že je pohromade niekoko dievok, považujú to ostatné za

urážku, ke jednej z nich daná bola prednos. Za to mstia sa pomluvou,
posmechom a asto sa stáva, že dievka, iná priaznivá, odvwáti sa zase od
mladíka. Preto múdry mladík chová sa ku všetkým vúdne, usiluje sa získa

priaze a neprezradí, ktorú z nich miluje. Kto sa nehonosí krásou tela, má
imponova rozumom, vzdelanosou a šachetnou povahou. Múdra dievka

ahko pozná, že dobrý hospodár, hoci úbohý, obstojí lepšie, než bohá,
ktorý sa nerozumie do hospodárstva.

HEREKA JAKO MANŽELKA.
"Opuste hlúpos a živí bute a chote ce-

stou rozumnosti." (Prísl. 9, 6.)

ažká a trovitá je cesta takej dievky, ktorá sa venuje divadelnému

umeniu. Jej cnos hne na poiatku nacháza sa v nebezpeí a prv než sa

pojaví na javišti, má o ini oo sokyami, ktoré sa usilujú, aby sa jej zbavily,

alebo jej alšiu cestu zamedzily. Nemajúc priateov — aspo medzi druž-

kami nie — musí sa obráti k mužským. Jestli je nie prinútená zakúpi si

takéto priatestvo svojou cnosou, je aspo prinútená sta sa falošnou a

koketnou. Jestli je pekná, celá armáda pochlebníkov hromadí sa okolo nej

a to kazíí jej povahu. Taká ženská potrebuje veké summy peazí o mno-
horáz stáva sa jej zkazou. Jestli sa muž zamiluje do hereky, nesmie by
žiarlivým. Hereka musí by k mnohým mužským vúdnou. Okrem toho

na javišti objíma a bozkáva ich a žiarlivý lovek to nepretrpí. Kto nie je

bohatý, nech sa nežení s herekou, a vôbec vždy má by opatrným. Tu
rozumieme len také hereky, ktoré považujú sa za poctivé. Iné hereky dá-

vajú prednos len bohatstvám, drahým darom a takýchto by sa mal varova
každý muž, ktorý má v svojej lebke o len trochu zdravého modzgu.

KOKETKY JAKO MANŽELKY.
"Lepšia je múdra než pekná žena; takým je

spoloenstvo, jakými sú ženy".

Poutovania hodný je taký muž, ktorý sa zamiluje do koketky, lebo

buduje si peklo už na tomto svete. Koketka je raz prívetivá a hne mrzutá;

tu plná lásky a hne ahostajná; raz tomu a hne druhému preukazuje

ochotnos tak, že sa dá mysle, že je do neho na smr zamilovaná — zkrátka,

chce sa každému úbi a každého ulapi do svojej zatratenej sieti. Ponevá
taká koketka nemá žiadneho citu, varujme sa jej, jestli nechceme ži v pekle

cez celý život. Jestli niektorého z mojich itateov taká pliaga zachvátila,

najlepším liekom ku zkroteniu koketky je mera jej tou samou mierou, t. j.

dnes chováme sa k nej láskavé a zajtra ahostajne; dnes jej dáme všetko po
vôli a zajtra si ju nepovšimneme. Avšak máme to kona zdvorilé a opatrne,
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iná urazíš jej hrdos, alebo pozná tvoj plán a iste prepadneš. Jestli konáš

obozretne, odpor tvoj ju rozhnevá a tým najahšie dôjdeš svojho ciea. Ale

nedaj sa svies s cesty, bu zdvorilým, o láske nehovor a jestli by sa stala

nejaká narážka vyhni sa jej a hovor o veci ahostajnej. Dobre je vyhnú
sa jej niekoko dní tak, aby nevedela preo sa to stalo; priiní sa potom

ona, aby vzdorovitého muža k sebe prilúdila a zárove sa do neho zamiluje.

Jestli sa nám to podarí, bume múdri a rozumní, odplame jej tou samou
mierou, shovárajme sa asto s inými ženskými, vysmejme sa jej, bume chlad-

ní, ahostajní, potom vráme sa tou samou cestou nazpä a koketka bude si

váži viac muža, ktorý ju opustil, než toho, ktorého sama odhodila.

ŽIARLIVÁ ŽENA JAKO MANŽELKA.
"šastie len tak chutná, jestli je korenené

útrapami".

O žiarlivosti jako chorobe pohovorili sme na druhom mieste tejto knihy

(Vi Náruživosti). Lásku žiarlivej ženy získame si vemi ahko, jestli roz-

nietime v nej túto váše. Z poiatku musíme kona opatrne, aby nepozoro-

vala nioho a len neskoršie môžeme si dovoli v jej prítomnosti iným ženšti-

nám sa kori, ale tak, aby sme to nepreháali. Povedzme jej, že ju milujeme

a že jej chladnos proti nám bola príinou nášho korenia sa iným. Žiarlivos

je spojkou lásky; kto nemiluje, nemôže by žiarlivým. Žiarlivos je priro-

dzenou vecou a vznikne v prsia.ch každého loveka, ke vidí, že osoba,

ktorú nadovšetko miluje, venuje svoju priaze dakomu inému. Avšak žiar-

livos jako choroba je vemi ažká a nepríjemná náruživos na svete.

STARÉ PANNY JAKO MANŽELKY.
"Láska je slepá". (Prísl.)

Co tu píšeme, týka sa nielen mladíkov ale i dospelejších mužov, ktorých

napáda náhla mánia manželskej blaženosti. Junák prichádza do spolonosti.

Mnohoráz postretáva sa so starými pannami, ku ktorým muií sa chova zdvo-

rilé a na to ani nepomyslí, žeby také staršie panny myslely na manželstvo. Tu
aa milý bratku, vemi mýliš, lebo mnohé ženštiny, ktoré za mlada boly

vyberavé a pyšné, všetko možné uinia, aby sa pod epec dostaly, obávajúc

sa, že zostanú na veky staré panny. Slovo pauii a manželstvo ich omrauj i%

dostávajú závrat a voslep vrhajú sa do priepasti. Preto chráni sa treba

takých starých panien, ku ktorým musíme sa chova vúdne. Chovajme sa

zdvorilé, avšak viac úctivé a sveríme sa jej, že sme zamilovaní do inej

osoby, o ktorej môžeme poveda, že býva v inom meste at. Ovšem na-

hnevá sa na nás, ale hne nám i odpustí. Mnohý mladík oklamal sa tým, že

si pojal za manželku starú pannu, v ktorej videl vzor dokonalosti a konene
sa do nej zariloval alebo si myslel, že je zamilovaný. Hne po prvom
pôrode sostarne taká žena, kdežto muž nachádza sa v plnej sile, pri om ide

mu do zúfania, že bol tak slepý, že si starú pannu pojal za manželku.

VDOVY JAKO MANŽELKY.
Vdova jako sova i v noci vidí.

Kto by si myslel, že vdovy nemajú viac chuti ku manželskému stavu,

ten by sa vemi mýlil; vdovec prosí o ruku ženy a vdova musí aka kým je
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prosená. Netreba sa da nastraši slovami, že vraj tá alebo iná ženská celý

svoj život posvätila pamiatke svojho milovaného nebožtíka. Náhle poneš
o láske, prebudí sa v nej nový cit a rýchle zapomne na nebožtíka a prilepší

sa k živému. Vdovu ahšie možno získa než dievku, lebo ona má už väŠ'u

zkúsenos. Ovšem netúži viac po titule pani a po samostatnosti, ponevá
tieto veci zná i má. Sú vdovy vyberavé a sú i také, ktoré sa vydajú sa prvého

pytaa, s ktorým prídu do styku. Bohaté vdovy asto sa vydávajú za mužov,

pomocou ktorých chcejú si nadobudnú vysoké postavenie a titule. Také

vdovy považujú svojich manželov za sluhov. Taký muž dostal sa do zlatej

klietky a kúpil si zlaté putá. Ale kto aa skutone zamiluje do vdovy, musí

hade, aby sa vdovy samej alebo od jej známych doznal vady a chyby ne-

božtíka, aby sa takých vád chránil a aby preukazoval jej také cnosti, ktoré

ona miluje.

ŽENA A JEJ VPLYVY V SPOLOENSTVE.
"Dobrá žena je najlepším kamarátom muža."

Od najdávnejších asov možno pozorova, jak veký vplyv má žena na

rod udský. My mužskí nemôžeme sa obís bez ženy. Už jako diea hypno-

tisuje ona svojim nevinným úsmevom otca a matku; jako mladé dieva pripo-

mína nám ona rozvíjajúci puk ruže; vidíme v nej milovanú, dorastajúcu,

budúcu ženu. Ci v dome, i v škole, všade zaujíma podpredné miesto násled-

kom jej magnetiného vplyvu, ktorý v potyku s ou pocíti musí každý.

Neodolatená sila ženy je láska.

Ke žena dôjde do úplného rozvoju — do veku ženskosti, stane sa

kráovnou svojho kruhu a všetka mládež v tom kruhu hadí si získa jej

priaze. Tu sa potom zaína láska podivná, sobecká, ale za to úprimná, lebo

každú pannu len jedon mladík môže dosta za manželku. Mnohorazy je

mužský vo svojom potyky so ženou nevrlý, surový, o sa astejšie stáva, než

by treba bolo; ole ona je vtedy skromná, vúdna a s tým vždy vplýva na muža
ku dobrému. Jej povaha je opakom mužskej povahy. Ona stvorila ohnisko

rodinné, vyviedla loveenstvo z barbarstva do civilizácie. Žena je kráov-
nou duchovnou pri oltáre rodiny; a jestli je ona tam nie, bez jej srdca a vplyvu

tie steny, ináe tak vzácneho domu, zdajú sa nám by chladné a nevúdne.

Na poli války stretáme ženu jako sestru milosrdenstva, opatrujúcu rane-

ných vojakov; jako ošetrovateka úinkuje ona vo všetkých nemocniciach,

lebo ni nenapomáha vyzdravenie a uspokojenie nemoného tak výhodne, jako

osobnos ženy a jej jemný vliv na silnejšie pohlavie. Žena je zrodená

dozorkya a opatrovateka; bez jej osobnosti a vlivu i to najlepšie opatro-

vanie a šetrenie mužských by nebolo dokonale.

Ženu, jako sestru, c.'me si, chránime ju, plníme jej vôu, oslavujeme

ju, za o potom oakávame len trochu úprimnosti z jej strany.

Zdôverujme sa jej, vyrozprávajme jej naše tajnosti, milostné pocity,

ktoré by sme pred mužským nikdy nevyjavili.

Ke je ona našou vyvolenou, staráme sa odokry pred ou naše najlep-

šie vlastnosti, schopnos a cnosti, zaisti si náklonnos a lásku m^ovanej

devy, ktorej obetova chceme celý náš život.

A jako manželka? Ktože zná rozlúšti tajomstvo stavu manželského?
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Ona je našim radcom, potecha a celé šastie nášho žitia. Istá báse obsahijje

nasledovnú otázku: "Co je domov bez matky?" Ja by som sa radšej spýtal:

"Co je domov bez ženy?",,

Jako matka, je ona stvoriteka a vybudovateka ohnísk rodiných,

miest, krajín a národov. Magnetiný vplyv ženy prevyšuje všetko rátanie

a ocenenie. Nemôže ono by merané slovami, ani íslicami, len jej istá láska

a oddanos ku svojim dietkam je mierou jej obetavosti a sebazaprenia. Láska

je najväšia potecha na svete a každý mužský môže by úplne spokojný len

vtedy, ke je obdarený láskou ženy.

Mužský sa má oproti žene vždy skromne chova. Nesmie uráža jej

útlu povahu telom presiaknutým dymom tabaku, alebo liehovinami. Ke
je muž pijakom, povinný je opanova sám seba, v celom smysle slova na

uzde drža svoju náruživos, že by žena mohla na neho hade jako na svojho

kráa, jako takreeno na vyššiu bytnos, zárove ale aby ho mohla považova
za sebe rovného vzhadom na mravnú istotu a ctnos.

Muž by nemal nikdy zabudnú, že žena je jeho najlepší a najstálejälí

priate. V prípade dajakého nešastia, nezdaru, alebo úpadku ona spomôže,

uaví vždy viac, než bárskto iný. Jej obetavos nemá hrarí'c. Manželstvo

je smluva uzavretá pred nebom a svetom. Manžel je povinný prechováva

oproti svojej manželke uznanie, šetrnos, oddanos, spolucit a lásku, ktoré

odstráni majú jakékovek nedorozumenie medzi nami. Treba dba o telo

a dušu, i o svoju zaviazanos. S tým si mužský zabezpeí blažené prežívanie

v stave manželskom, v hodine smrti ale ostane mu to duševné uspokojenie,

že svoju povinnos verne vykonal.

MANŽELSTVO.
"Dobrá žena pý>:ha mužova."

Manželský pomer je žiadosou a prirodzenou potrebou, o ktorej každý

zákon prírody hovorí. Nie je dobre ži mužovi bez ženy a žene bez muža;

oba najdú pokoj a pôžitok vo vernom, láskyplnom manželstve. Manželstvo

je spojenie dvoch pohlaví tým cieom, aby plodily deti a udržovaly udské
pokolenie. Manželstvo sa zakladá na príažlivosti, na láske, na vernosti a

na úcte jedného pohlavia k druhému a preto manželstvo máme považova
nielen ako sobáš, ktorý manželov zákonne sviaže, ale aj láskou. Láska pre

ženu je slnkom, pod ktorého vplyvom koná šachetné iny; láska pre muža
je diamantom svietiacim sa na kríži životnej, tohosvetskej kalvárii. Cirkev

povýšila manželstvo na sviatos a v ktoromkovek dome považuje sa páska

manželstva za posvätnú, tam nájdete muža i ženu so šachetným, dobrým

srdcom a s mravným životom. Manžel má milova len svoju manželku a

ona zas len svojho manžela a nikoho iného; tak uril už sám Boh, ke dal

Adamovi len jednu ženu a Eve zas len jedného muža. Kde niet lásky a ver-

nosti, tam manželstvo nemôže by šastným. Preto nikto nemá pristupova

k sobášu, kto nepociuje opravdivej lásky už i je to žena, lebo muž. Kto

sa žení alebo vydáva len pre peniaze a bohatstvo, alebo pre iné príiny, ten

vystavuje sa nebezpeiu. Blažený manželský život nedá sa kúpi za peniaze.

Slobodný lovek je len pol mužom a len ženba robí ho celým. Rodina

je základom, na ktorom založená je udská spolonos a civilizácia. Žalo-
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XLII. TABUKA.

ŠASTNÁ MATKA.
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Ženie si domáceho krbu je prospešné ako pre boháa, tak aj pre chudobného

a preto lovek môže so žebou, poažne s výdajom odklada, lež nemá a-
ka, kým jeho sily zaínajú slabnú. Najvyšší stupe telesnej i duševnej

dokonalosti nikdy nemôže by dosiahnutý bez vstúpenia do stavu manžel-

ského v pravom ase, lebo manželský stav iní loveka usadleným, vážnym
a privádza ho na cestu vedúcu k jeho cieu. Manželstvo vzbudzuje samodô-

veru, povzbudzuje loveka k innému životu, ku šachetným inom a k sta-

raniu sa o budúcnos. Mnohí udia za svobodna nikdy nemali centa, ale po

vstúpení do stavu manželského zaali nadobúda si majetok. Najvyššou túž-

bou pre milujúce sa duše je spojenie sa v manželstve.

UDSKÁ POVAHA.
"Pravdivá krása je v jednoduchosti srdca a

povahe loveka."

lovek nie je dokonalým ani telesne, ani duševne, ale jeho povinnosou
má by, aby všetky svoje chyby da možnosti premáhal. Plemená a národy

majú svoje charakteristiky, rozdielne od iných plemen a tie prechádzajú na

ich potomkov. Ale vzdor tomu aj medzi lerimi jedného národa sú jedno-

tlivci v mnohom ohade vemi rozdieni. Tento rozdiel medzi jednotlivcami

menujeme povahou. Každý lovek má svoje prirodzené, telesné i duševné

zvláštnosti. To vidíme nielen na barve vlasov, oi a tvári, ale aj na schop-

nosti a nadaní jednotlivcov. Manželia rozdielnej povahy majú lepšie vý-

hady na zdravé deti, než manželia jednakej povahy. Pokrevní sosobášení

obyajne nemajú deti alebo ke majú, tak sú potomkovia nezdravistí. Po-

vahy môžeme prirovna k magnetickej ihle, ktorej jednaké konce odstrkujú

sa, kdežto rozliné priahujú sa vzájomne. Teda rovnakos povahy môže
ma za následok jalovos, nejednakos; ale iní životný magnet silnejí^ím.

Ktorí manželia sišli sa spolu náhodou a vstúpili do manželstva z lásky, tí sú

obyajne šatní a plodní. A naopak, manželstvá uzavrené k vôli záujmom,
majetkom alebo z nahovárania iných udí, bývajú bezdetné a nešastné.

Ovšem i tu môžu by výnimky. Hovorieva sa, že zaúbenci potratia

rozum a skutone mnohí nepokraujú da svojho rozumu, ale da svojho

srdca, ktoré ich tajuplne priahuje jedného k druhému. Mnohí sú preto ne-

šastní v manželstve, ponevá oba majú stejnú alebo približne jednakú tele-

snú sústavu, smýšanie, vkus, vzdelanie at. A preto manželia majú by
ím rozdielnejší od seba. udia majú sa mieša — Ijrížova; na národoch,

ktoré sú smiešané, ako ku pr. Amerikáni, vicííme dobré následky miešania

sa národov, lebo také miešané národy sú telesne i deševne lepšie vyvinuté.

Povahu, náklonnos, chúky atd'., deti, v menšej-väšej miere dedia

od svojich rodiov. Mnohí udia sú hodní súcitu, lebo rodia sa s chybami,

za ktoré oni nie aú zodpovednými. Rodiia, ktorí mali obubu v pijatike,

plodia obyajne blbé deti. Deti zdravých rodiov sú zdravé a rozumné.

Medzi demi jedných rodiov nechádzame deti rozlinej povahy. Jedno je

milé, úprimné a druhé je neprívetivé; jedno rozumné, múdre, druhé hlúpe

at. Tieto rozdielne povahy detí závisia od toho, v akom duševnom a teles-

nom stave nachádzali sa rodiia, ke diea splodili a zvlášte v akom stave

bola matka poas tehotnosti. Povaha má velký vplyv na blaženos manže-
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OBRAZ 368. OBRAZ 369.

I povaha i odvaha.

lov a ich potomstvo. Pre oboch manželov je zlé, Ice sú jedmakej povahy.

Život ahostajných udí stane sa skoro mrtvým be^ všetkého rozrušenia.

Flegmatickí, tlstí, ticHí udia pomaly myslia, pomaly sa rušajú a žijú bez

ráznosti, úfnosti, odvážlivosti at. A preto ahostajní a flegmatickí udia

mali by sa ženi s ohnivými, plnokrvnými ženami, ktorých životné výkony sú

rýchlejšie a ktoré majú rýchlejšie kolujúcu a bohatšiu krv. Sanguinickí (oh-

niví) udia ahko sa nahnevajú, majú pri mnoho nádejií, rýchlo žijú, rýchlo

myslia a jednajú a jestli ich povaha nesiaha vyšše miery, sú zdraví a tešia sa

životu. A naopak, jestli ich povaha presahuje istú mieru, stanú sa nervosnými

a duševne podliehajú zádumivosti at. Takí udia mali by si bra za ženy

tiché, neohnivé ženy. Príkladom toho sú zloinci, ktorí stali sa dobrými

manželami a otcami.

POHLAVNÉ CHOROBY A MANŽELSTVO.
"Keby poznanie pohlavnej zdržanlivosti do naj-

širších kruhov vniklo, potom hriech, nemoc a sta-

rosti .by prestaly." (Mazdaznan.)

O zkazonosných, chronických chorobách v manželstve vyslovili sa moc-

ným a varovným hlasom lekárski sociológovia. Jeden z týchto lekárov Dr.

Cazalis píše jako nasleduje:

"Mladé dievky, ktoré sa vydaly vemi zdravé, onedlho onemocnely-

chorobou na pohad vemi nepatrnou, ktorou ich "obdiaril" ich manžel. A
ha, z tej zdanlivé nepatrnej choroby, vyvinulo sa boastné, nebezpené za-

pálenie vnútorných pohlavných ústrojov, — nemoce, ktoré zmenily im život

v boas a útrapy, zapríinily neplodnos, hlbokú melanchóliu (zádumivos)
a nezriedka i predasnú smr mladej ženy. A všetko to vinou rozpustlého,

ahkomyselného a vyžilého muža. Pre s falošným ostýchaním, pre s ne-

miestnou prudériou, pre s hanblivosou tam, kde ide o život celej rodiny, o

celý vek udský."
Niektoilí udia sú toho náhadu, že kapavka je nie škodnou nemocou

a že žena --^má žiadneho vlivu na celkový stav tela a na progenitúru (potom-
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stvo). Naopak, následky kapavky sú tie nemoce, pred ktor>mi Dr. Cazalis

ženy varuje a ktoré sú pre manželstvo vemi zhubné. Da doktorov Neisera,

Janovského a Zeissla usadzujú sa škodlivé zárodky (gonokokky) kapavky

nielen v pohlavných ústrojoch a v ich susedstve, ale ohrozujú i iné vzdialené

ústroje, lánky, srdce, cievy, spôsobujú neplodnos mužov i žien a sú príinami

degenerovaného potomstva. Dr. Schaut tvrdí, že kapavka je príinou 2-3

bezdetných manželstiev. Je to fakt, že vitalita (životná sila) detí riadi sa

legitimitou (zákonitosou). Nemanželská matka nemôže pelive plod svoj

donosi, k útrapám duševným druží sa tu obyajne nutnos pracova ažko i

fysicky, nemôže taká matka narodené diea ošetrova tak, jako matka záko-

nitá a preto i úmrtnos nemanželských detí je pomerne vyššia, než detí man-
želských. Výživa dieaa v materinskom živote je nedostatoná alebo

neprimeraná a následkom toho kladú sa vývoju životnej sily do cesty pre-

kážky, ktoré majú niekedy v zapätí vrodenú slabos, zakrnelos telesnú alebo

duševnú u nemanželského dieaa. Okolie, zamestnanie otca alebo matky majú

tiež vliv na zdravie a životnos dieaa. Ženy na dedinách majú silnejšie

deti než ženy-matky mestské.

Najväšou, najstrašnejšou nákazou v manželstve je syphilis. Manžel

novým syphilisom nakazený zhubí i svoju družku života a naopak. Vrodený

syphilis náleží k najosudnejším odkazom rodiov, hubiacim potomstvo, vývoj

síl at. Syphilis je príinou všetkých možných porúch telesných i duševných,

je to vemi nákazlivá, zdhavá a zákerná nemoc celková. Treostupová
forma syphilisu (v mieche, modzgu a inde) môže náhle rozvráti celú rodinu

a znii telesne i duševne otca alebo matku. Dedinos syphilisu je dokázaná

a príznaky tejto nemoce vyskytujú sa u decka už v materinskom živote. Otcov

syphilis je astejší, ale matkin je zhubnej ši. Syphilistiný muž môže sa skorej

ženi, než syphilistiná žena vyda. O dedinosti dalo by sa písa vemi
mnoho, avšak pre laika bolo by to zbytoné. Koním moje pojednávanie

veršom eského básnika VI. Houdka:

Pár soudruhu, v jichž krvi pilnou práci

zahájil jed — jed nej nežnej ši v 2ití.

To uitelky Smrti bledí žáci

se tise uí, bezbolestné hníti.

A krokem vrávoravým bledý muž
pokrytý hnisavými ranami

s korunou Venušinou v žlutém ele. . .

"Jsem synem otravných objetí. . .

Však štítem proti lásce nestalo

se vedomí mé zhoubné otravy.

Ta zárodkem už prolne v lune matky
a znií krev, jež nejistší má býti."

(V pavuinách nervu.)
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PREO SA DEVATÁ NEVYDÁVAJÚ?
"Simplex veri sigillum". (Jednoduchos je

odznak pravdy.)

Znamenitá spisovateka talianska, M. Serraová, píše v asopise "Giorno'

o tomto predmete. Zaznauje, že v mnohých krajoch Talianska s roka na

rok ubúda satkov, a že mladí udia vždy viac oduševujú sa za slobodný

stav. Kto je vina? Dievatá samé — odpovedá Serraová; tvoria si o man-
želstve také bludné a falošné pochopy, že vzbudzujú v každom rozumnom
loveku útrpný úsmev. O šastí manželskom majú podivné náhady, myslia,

že to je šastie, ke muž svoju ženu stále ako nad-

zemského tvora zbožuje, ke jej prináša tie najvä-

šie obete, a jej, ako idolu, ochotný je všetky poklady

sveta položi k nohám. Ak majú veké veno, má
ma ich budúci aspr« dvakrát lebo trikrát toko; ak

majú obstojné veno, hadajú ovšem bohatého muža;

ak majú málo alebo ni, vtedy nie sú ich nároky o

ni skromnejšie, než aby mužskí k vôli nim samým
si ich vzali a cenia sa ovšem tak vysoko, že muž, ke
i živú náklonnos pre nich chová, prekvapeno ustúpi

a v láske ochladne. Ci jesto také dieva, ktoré úprim-

ne samé sebe povie: "Nechcem by svojmu mužovi

žiadnou nadzemskou kráovnou, ale vernou družkou;

nechcem sa sta "Šialene milovaná", ale chcem svoj-

mu mužovi v dobrých i zlých dobách zosta priate-

kou?" Áno, áno, na šastie sú ešte také dievatá, a

sú to tie, ktoré sa vydávajú, — vraví Serraová. Ostat-

né zostanú staré panny, alebo aby sa predsa len dostaly pod epiec, vydajú

sa neskôr za hockoho a pri týchto satkoch, rozumie sa, ani o láske ani o

šastí nemôže by rei.

OBRAZ 370.

Jednoduchá ženská.

ASTETIKA V DOMÁCNOSTI.
"Kto haní telo, haní i dušu."

Muž je ochrancom a radcom svojej ženy. Žena je svojmu mužovi naj-

lepším kamarátom. Láska tvorí najpevnejší základ pre budúcnos oboch

manželov. Ponevá žena je najlepšou priatekou svojho muža, musí a má
by tak samo jedinou jeho milenkou a to nielen v rnladom ale i v starom

veku. Žiadna žena nemá zabudnú pravidlá domácej ästetiky, ktoré tu

zkrátka podávame:

1 ) Najvyššia úcta pred sebou samou, je cudnos. To znaí, že žena

smie a má hovori i o tých najtajnejších záležitostiach so svojim manželom;

ona smie a má kedykovek a jakékovek svojmu manželovi svoje najtajnejšie

myšlienky, svoje naj osobitej šie tuhy vyjavi. Žena smie a má sa i telesne

svojmu mužovi kdekovek a jakokovek ukáza a jemu sa odda, — ale

musí vede "JAKO", musí vede jak aleko smie sa pusti a jakým spôso-

bom smie svoje náklonnosti i svoje vášne použi, aby to nebolo ani arrogantné

ani márnomyselné. Arroganciou a márnomyselnosou by sa pred nim
snižovala prípadne by ho od seba i odvrátila.

2) Žena má sa svojmu mužovi úbi, — už aj šatením. To ovšem ne-
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znaí, že sná žena môže úbi len nádherou šiat. Nie. I tie najprostejšie

šaty, jestli sú isté, nepotrhané a vkusne sriadené, vábia oko mužovo; muž
vidí v tom dobré vlastnosti svojej ženy. Šaty nemajú by mnohobarevné;

hlavná vec je, aby dobre boly ušité a pekne, vkusne stály na tele. Dobrý
muž nekontroluje dobrú ženu a neráta jak mnoho peazí vydala na šaty a

ženy, ktoré vedia da pomerov vydáva peniaze, ahko môžu zo zárobku

mužovho vyda na šaty bez toho, aby musely dlhy narobi alebo peniaze k

tomu cieu vypožiiava.

3) Cištôta tela, šiat, domácnosti a — duše. Telesná istota budí i istotu

duševnú. Ku istote druží sa sviežos a erstvos; kde je isto, tam je tiež

sviežo, erstvo a — milo. Kto by ku príkladu neznal istotu, erstvos a

sviežos príjemného chladu, ba tak reeno vône erstvého, istého prádla,

ktorým telo osviežuje? Dopustíte mi, že to nie je len pravým pôžitkom

isto telesným, ktorý tak príjemne telo osviežuje, — cíti to i duša. Žena má
sa asto kúpa, mydlom umýva, aby mohla zachráni istotou tela proti

všetkým zápachom, aby už priamym spôsobením sviežosti, istoty a pekným
výzorom vábila svojho muža k sebe, aby mu ani v mysli nenapadlo zanecha

istú domácnos a vála sa po krmách ako to sa mnohoráz stáva. Muž musí

by upútaný vnútorným, istým a sviežim rázom vlastnej domácnosti.

Zaiste i muž musí sa podobne chova ako žena, jestli nechce, aby sa jej

nezneúbil a neznechutil.

4) Náležité využitkovanie pohlavného obcovania manželov. Je zaiste

vemi ažko o tomto predmete hovori, ešte ažšie písa a najažšie je v tejto

veci rozumne radi. Celá táto záležitos je vlastne najdôvernejším, najte-

snejším stykom muža a ženy; je vemi ažko vymedzi mieru, kde hlavnú

rollu hrajú pudy a city. Každá výstrednos škodí a nikdy nemá lovek
podahnú slepé a bez rozumu svojej vášni. Rozum bol vždy dobrou radou

a najhorším vášniam zakroí i tu tak, aby zlatá, stredná cesta v tejto záleži-

tosti bola zachovaná.

5) Povinnosou každej ženy je to, aby ako dobrá duša domácnosti,

mužovi tú domácnos upravila o najvábnejšie, o najmilejšie a najradost-

OBRAZ 371.

Muž a žena majú vo všetkom súhlasi.
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nejšie. Práve tak, ako sa jednoducho satí, práve tak musí vede jednoducho,

výživné, lacno a da možnosti dobre vari a mužovi hotové jedlo predloži.

Ženy, nezapomínajte dobre zhotovené jedlá pekne a vkusne da na stôl.

Mnohí si to nemôžu ani pochopi, ako to pôsobí, ke si lovek môže zasadnú
k istému stolu trebárs i v menšej, ba i v tej najchudobnejšej domácnosti

so servítkou v ruke. Ba napomíname vás milé itateky, aby ste nejedlý

mäso ku príkladu hne z pece bez toho, aby ste si nesadli ku stolu. Dobre
zhotovené jedlo má sa dobre uži; to budí chu, uspokojuje žalúdok, rozra-

dosuje myse a uspokojuje vlastnú márnomyselnos pomyslením, že vaše

žalúdkové záležitosti sú náležité a poriadne opatrné práve tak, ako všade
inde vo všetkých "lepších" rodinách. To každého uspokojuje a nebudí
žiados za inými, bohatšími domácnosami a jedálami a k iným falošným
túham a žiadosam. žalúdok je najlepším teplomerom dobrej, riadne vedenj

domácnosti.

VÝCHOVA V RODINE.
"Matka poskytuje dieau v rodine teplo a

otec svetlo."

Dobrý príklad otca, matky je najlepším uiteom, lebo ui bez jazyka.

Dobrá rada má svoju cenu; avšak bez dobrého príkladu má malý vliv. Skutky

sa napodobuje a naopak, najpeknejšie slová zostanú nepovšimnuté. Príklad,

ktorý dáva lovek svojim chovaním i vo veciach zdanlivé nepatrných, je

vážny, lebo stále sa dotýka samého života druhých udí a nezostáva bez vlivu

na vývin povahy. Povaha rodiov stále sa opakuje v deoch. I tá najnepatr-

nejšia vec môže tým spôsobom pôsobi na vývin povahy loveka a sta sa

rozhodnou pre jeho celú budúcnos. Mravný stav náš závisí na mravnosti

okolia, v ktorom žijeme a vliv rodiov stálym príkladom poskytovaný deom
je tak silný, že najsprávnejšia zásada vychovateská rodiov bude zaiste zdo-

konalením samých seba pred svojimi demi. Dobrý skutok, alebo slovo žije

alej, trebrás by sme nevideli hne úinok jeho, avšak ani zlý nezaniká.

Každý lovek úinkuje príkladom svojimi na druhých, dobre alebo zle. Žiadna
bytos nestojí úplne osamotená na tom svete. Prítomnos rastie z minulosti

a príkladov, ktoré sú zachované po našich rodioch a predkoch, stále majú
mohutný vliv na nás, naproti tomu my so svojimi skutkami prispievame ku
tvoreniu sa podmienok a povahy budúcnosti. V tom práve spoíva veká
zodpovednos dobrej výchovy nového potomstva. Špatné príklady, slabos
vôle rodiov sú osudnými výchove detskej. Niektorí rodiia neobetujú sa

dos svojim deom a tak sa zdá, že nemajú asu, aby sa s demi zaoberali.

Dnes namiesto toho, aby sme sa starali o výchovu detí, staráme sa o otázky

sociálne, materiálne, strannícke a politické.

A predsa rodina má práve v dnešných pomeroch zvlášte vysoký výchovný
význam, ponevá vzdoruje všetkým týmto "moderným" prúdom, súc bezpe-
ným útulkom samostatných úsudkov a názoru vlastných túžob a osobitného

presvedenia. Rodiia majú vychováva svoje deti tak, aby poctivé a svedo-

mité plnily zákony prírody, aby poznaly právo, pravdu, spravedlivos a lásku

nielen k sebe, ale i k svojmu blížnemu a potom nastanú dobré asy i budúcej

generácii; ale ke mládež tie city a cnostri ztratí, potom beda je našim deonn
beda celému potomstvu nášmu v budúcej spolonosti.
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DNES A I ZAJTRA?
"šastný je ten, kto robí iných šastnými."

"Obyajne ztratíme toko asu a energie, pripravujúc sa uži života, že

sa k tomu vôbec ani nedostaneme", hovorí Dr, Frank Crane. "Sme ako

chlapec, ktorý rozbehnul sa ku skoku a utekal tak aleko, že nemohol už

skoi. Sme ako lakomec, ktorý honí sa za peazmi, aby mohol ich na staros

užíva a aby v svojom 50. roku stal sa neodvislým a užíval dary sveta, a

poftom v 49. roku života svojho — zomre a zanechá celý majetok druhému."

Nechcem tým hovori, "jedzte, pite a veselte sa, lebo kto vie i do zaj-

tra dožijete". Netvrdím, aby lovek prevádzal márnotratný život a rozha-

dzoval ažko zarobený groš. Ale to tvrdím, že každý lovek mal by by
uspokojený s každodenným životom. Každý de mali by sme dao docieli;

každý de mal by by pre nás kúsok neba.

U mnohých z nás "dnes" je vždy jakýmsi horeným priechodom, —
nieím, o sme prešli. Žijeme od zajtra k zajtru s radosou, ale s jakýmsi

druhým siahaním po radosti, v oakávaní radosti. Všetko naše dobro zdá
sa by v budúcnosti. O minulosti, radi sme, že sa minula. Prítomnosti

potom chceme sa zbavi tak rýchle, ako len možno. Všetko odkladáme na
budúcnos.

Ale zastavme sa trochu! Zaumieme si, že dajakým spôsobom vložíme

v "dnes" a nie v "zajtra" nieo skutoného uspokojenia, nieo lásky, nieo
múdrosti, nieo odpoinku, nieo radosti. Možno že nedožijeme do zajtra

a preto mali by sme ži každý de tak, aby sme ho dajakým spôsobom do-

konili, aby sme mohli konene poveda, ke nám druhý de nadíde, že sme
aspo nieo urobili.

Na prvom mieste pamätajme, že najcennejšia vec v živote ktorá nás

neustále osladzuje, na ktorú s najväšou radosou vspomíname a na ktorú

neradi zapomíname je istá láska.

Preto nenechajme uplynú ani jedného da, aby sme dakomu dakedy,

dakde, dajakým spôsobom lásku neprejavili. Môže to by sná náš spolu-

pracovník, ktorého ráme radi; neodkladajme s tým, jestli môžeme mu poda
dobré slovo; — to ho rozveselí a poteší. Môže to by i naša dcéruška. My
prichodíme domov unavení, mrzutí a bujnos nášho dievatka nás trápi, na-

hnevá. Ale pokajme—zastavme sa trochu a rozmýšajme; to milé dievat-

ko môžeme ztrati každú minútu a ke aj nezomre, jednak ju ztratíme — vy-

dá sa a zanechá nás. Preto nehnevajme sa na veselé dieva, neodkladajme

preukázanie mu lásky, venujme sa na pár minút, pobavme, potešme sa s ním,

aby malo po nás pamiatku ke sa s ním rozlúime. Môže to by naša man-

želka, ktorá neustále pracuje s nami. Potešme ju, venujme jej trochu asu,

polaskajme, pobozkajme ju rozveseme sa s ou, lebo každá ženská bez

výnimky je rada, ke vidí, že muž jej zná oceni jej prácu a to jej dáva

vytrvalos k budúcnosti. Neodložme lásku na zajtra; je to poklad, ktorý tým

lepšie rastie, ím viac z neho bereme. Preto nebume skúpi, rozdávajme

lásku, rozhadzujme ju a zajtra bude jej viac než dnes. Môže to by naša stará

maminka. Jestli ju vidíme sede v kútiku, venujme jej nejaký okamih a

potešme ju. Jestli je od nás vzdialená, napíšme jej pár riadkov aby sa s

tým potešila.
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Nezanedbávajme v prospešnom pouovaní sa. Každý lovek mal by
ma po ruke dobré knihy, do ktorých by sa vždy, v prázdnych chvíach
ponoril. Žiadny modzog nemal by zosta celý de bez lámania nejakej

zauzlenej veci. Premýšajme dajakú chvíku každý de nad vecou vážnou.

Nezanedbávajme telocvik, nezanedbávajme krásno v prírode a budeme ži.

Trochu lásky, trochu hry, trochu uenia, trochu pohybu, trochu krásy a trochu

premýšania o prírode a dos práce, iní loveka šastným. Tak prežitý de
je sám život a keby sme zomreli dnes veer, môžeme poveda, že sme žili.

(Venkov.

)

BEZDETNÉ MANŽELSTVÁ.

Ako sú pozemské majetky nerovno rozdelené medzi umi, tak je to aj

s demi. Jedni sa trápia, že nemajú ím živi a šati svoje deti, iní zas

vysielajú svoje modlitby k nebu, aby mali deti. Pravda je, že bezdetnos

iní mnohých manželov nešastnými. Mnohé ženy by daly všetko na svete

za diea, aj ich mužovia boli by blaženej sími. Lež z roka na rok márne

akajú na "poi^oka", V mnohých prípadoch môžu sa splni túžby manželov,

ale lekár musí vede všetky tajnosti ženy i muža, jestli ich chce zdarné liei,

lebo mužovia »ú práve tak asto jaloví, ako aj ženy. Teda netreba chybu

svaova len na ženu, kým nie ste istí, že ktorí z manželov je chybný. Ne-

plodnos môže by zavinená dákou nákazlivou chorobou, ktorá zniila plod-

nos. Niektoré ženy sú jalové z tej príiny, že nemajú vyvinuté pohlavné

ústroje. Lež najastejšie býva chybný materník. Jestli muž trpel na choroby

krve, jeho manželka utratí tri lebo štyri deti pri predasnom pôrode, ale

potom môže diea vynosi. Ale mnoho je žien, ktoré trpia na pohlavné

choroby, ktoré dostaly následkom neopatrnosti a ktoré môžu by vylieené.

Náležitou liebou môže by tomu odpomôženo. Teda nech žiadna žena ne-

zúfa, kým nezná pravú príinu svojej neplodnosti. Mnohé ženy majú také

choroby, že len láskou obláznení mužovia môžu si ich poja za manželky, ale

rozumní udia veru nie!

Keby dievky v takomto páde svoj stav nezataj ovaly, bolo by menej

nešastných životov na svete, lebo muž mesto toho, aby mal manželku a

pomocnicu, má chorú osobu na krku. Peniaze vyhadzujú sa na lieky, ale

márne. V mnohých zase pádoch mladí udia si len namýšajú, že trpia a

dobrý lekár im ahko dopomôže k úplnému zdraviu. Takto pochodia nešast-

né manželstvá, a nešastné manželstvo škodí nielen manželom na zdraví, ale

má vplyv aj na dietky. A koko je ženských, ktoré nemôžu milova ani

cti, lež svoj zármutok a trápenie držia v tajnosti, aby nepošpinily dobré meno
svojej rodiny. Taký stav kazí nervy žien a privádza ich do predasného
hrobu. A ke z takého manželstva splodené je diea, toto ubožiatko príde

na svet mizerné s nezdravou telesnou sústavou a sná nikdy nikdy vo svojom
živote nenájde opradivého šastia a veselosti.

Úprimnos a otvorenos medzi manželmi je tiež vemi potrebnou k

šastnému manželstvu. Manželia majú zna vzájomne svoje chyby.

Manželský život zaiste odhalí chyby manželovi, potom nasleduje zkla-

manie; láska ochladne a manželia sú nešastní.



420 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

Žiarlivos je protivou úprimnosti. Ona sa zakladá na neúprimnosti a

nedôvere. Žiarlivos ruší pokoj duše a nikto by si ju nemal pripusti k sebe.

Pre so žiarlivosou, lebo ona pôsobí daromné duševné múky a asto vedie

k strašným zloinom.

ŽENA V NAJLEPŠÍCH ROKOCH.

Pod týmto názvom píše Adela Schrieberová vo "Frauenzeitungu"

:

Vemi sa zmenily názory o tom, kedy je vlastne žena v najlepších rokoch.

Od tej chvíle, ke viac a viac cení sa u ženy nielen jej mlados a zovajšia

roztomilos, ke nezkúsenos a naivnos nie sú viac najvyššími ideálmi

ženy, od toho asu rozšírila sa hranica mladosti ženskej : zralá, vtipná, rozum-

ná žena, ktorá je schopná svojim povolaním, svojou prácou vydoby si

istého postavenia, nehádže sa viac do starého železa, ke aj dlhšie zostane

nevydatou; aj rriatky nachádzajú pôsobište a sféru záujmov, ktoré aleko
presahujú dom a detskú izbu. Tým ale zostávajú naše ženy a dcéry skutone

mladšie, nepotrebujú už násilnej pretvárky, neroztrpujú sa, ako predasne

do kúta odstavené staré panny, neodkvetajú už o predasne za matróny

oznaené manželky. S prekvapením pozorovali, že menovite v kruhoch ta-

kých, v ktorých vedú ženy ulý, pracovitý a i duševne vzrušený život, mnohé
zo ženských zdajú sa mladšími než mužskí v tom istom veku, v 35—40

rokoch majú v sebe viac mladosti, pružnosti a pohyblivosti; vemi asto

bada, že práve v manželstvách, v ktorých je muž mladší (a takýchto satkov
stále pribúda) nevide toho nepomeru v rokoch, ale že oba manželia posky-

tujú celkom harmonický obraz. Tak má pre ženu teraz slovo "mlados"

úplne iný význam. Zaujímavá je anketa, ktorú usporiadal švédsky ženský

asopis; väšina opýtaných na otázku, ktoré roky sú najlepšie, neudala roky

prvej mladosti, lež roky zralosti medzi 30. a 40. rokom. Najlepšou dobou

pre ženu je tá, ke je dos mladou, aby bola krásnou a dos starou, aby chá-

pala priatestvo; celkom mladá žena íiemôže by dobrou priatekou, nie je

k tomu dos rozumnou a dos shovievavou. Iná mienka bola: "Myslím, že

žena má najlepší vek medzi 30. a 40. rokmi, lebo už má zkúsenosti, ktoré

ju robia dobrosrdenou, chápavou a súcitnou." Alebo: "Najkrajší as je ten,

ke žena má ahké srdce, ale už aj úplného porozumenia pre vážnos života."
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Choroby mužské
ho pohlavia

a ich iieenie.

OBRAZ 371. A.

PODVOD V LIENICTVE S PÁSAMI.

'Všetko zkúste, o dobré, toho sa držte." (I. Tes. 5, 21.)
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PODVOD V LIECNIOTVE.
"Príroda liei, doktor radi."

Jedon chýrny anglický spisovate raz povedal, že "Veká Britannia má
bezmála 60 millionov obyvateov — zväša bláznov." V tom istom smysle

vyslovil sa i jedon všeobecne známy Amerikán o svojich spolurodákoch:

"Každú minútu sa narodí nový blázon." Len si pomyslite, každá minúta

prinesie na svet o jedného viac takých bláznov, ktorí chcú by ošudení.

Ke ti zlodej ukradne peniaze, policia sa pustí za ním, chytia ho a vy-

merajú mu pokutu, jakú si pre krádež zaslúžil. Avšak v tejto krajine je celý

húf takých kriminalistov, ktorí v tom presvedení, že stoja pod ochranou

zákona, nielen že okrádajú tisíce udí o milliony dollárov, ale vo vemi mno-
hých prípadoch i o život. Títo zbojníci sú isté triedy šarlatánov, takzvaných

professorov a "divotvorných doktorov", ktorí sa vyhlasujú za špecialistov v

lieení pohlavných chorôb- ztratenej mužkosti a c^labnutej životnej sily.

Jedine Boh zná, za koko trápenia a zármutku sú títo krvolaní vampýri

zodpovední.

Každú minútu sa narodí nový blázon. Na tej bláznivej ahkovernosti

a nevedomosti udí založili tí šarlatáni a medickí fakíri svoju prekvitajúcu

prácu. Jedon taký "zázraný doktor" udajne pol milliona dollárov vydal za

predošlý rok len na ohlasovanie svojho lieenia pomocou nových vynálezov

a prístrojov; ba v svojej opovážlivosti tak aleko sa pustil, že ohlasoval,

že vynašiel elektrické oko, ktoré vidí cez telo. Tento klamár bol povstavený

pred súd a sedí teraz v žalári.

Viacerí šarlatáni v New VYorku tiež pomáhali nemocným (z peazí),

až konene Ujko Sam sa ich zaujal a poslal ich do väzenia. A to je práve

najlepšie miesto pre nich.

Nedávno zase jedon arci-humbugár obnovil v novej podobe ten starý

podvod "vynahradenie životnej sily skrze elektrinu", ohlašujúc, že má jakúsi

elektrinú vodu, alebo dao takého, do ktorej namáa údy pacienta a tie že

majú vsiahnu do seba tú "životadajnú tekutinu".

Máme celé množstvo takzvaných X-Ray inštitútov, kde — tak ti vam-

pýri oznamujú — môžeš by vylieený z bársoho (z peazí celkom istotne).

Vynalezenie rádiumu zavdalo príležitos na povstanie rôznych rádium-

ových podvodov z ktorých každý má by v stave vyliei bársakú nemoc,

ponúc od otlakov až po besnotu. A tak to ide alej, jedon klam za druhým.

Len si pomyslíme, jaké obrovské peniaze sú každorone vyhodené na

týchto všeliakých ošustov, od ktorých tie nešastné obete rozkoše oakávajú

prinavrátenie svojej sily a mužskosti. Tie peniaze by bezmála vyplatily ná-

rodný dlh Spojených Štátov. A i títo professori dakedy spomôžu? Nikdy í

Ba práve naopak, škodia nekonene.

Blázni sedajú na lep rok za rokom, probujú jedon klamársky liek za

druhým, až naposledy chladný hrob urobí konec ich trápeniu.

Nikto nemyslí na vraždu pri pohrabe takého nešastníka; každý je pre-

svedený, že to bolo Božie nariadenie. Ale kto je zodpovedný za tú vraždu?
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OBRAZ 372.

Pás, za ktorý šarlatáni rátali od 25 do 50 dollárov.

Tí šarlatáni, drahý qitateu, tí udotvorní lekári, ktorí ho dostali do rúk, ktorí

lio orabovali nielen o peniaze, ale i o život.

Nemíaj stá dollárov na šarlatánov. Never im. Vždy si vyber dobrého

lekára. Jestli pôjdeš do daktoráho takzv. inštitútu' nemysli si, že sú to tam

všetko samí lekári, ponevá tomu nie je tak. Obyajne je tam jedon, alebo

íia daktorom mieste sú dvaja z tých lekárskych ošustov, ostatní ale sú tvoji

milí(?) krajania, ktorí pomáhajú kradnú tvoje ažko zarobené peniaze a sú

obyajne dobre platení za to, že a klamú.

Nekupuj žadon eletrický pás. Nekupuj žiadon takzvaný "životný elek-

sír". Nestrachuj sa; pridžaj sa zákonov prírody a budeš šastný.

BUDOVA POHLAVNÝCH ÚSTROJOV MUŽSKÝCH
A ICH INNOSTI.

"Rady by ti každý dal, ale nie pomoci."

Prv než by sme o chorobách mužských ústrojov pohlavných pojedná-

vali, pohovoríme zkrátka o budove pohlavných orgánov mužských a o ich

innosti.

Pod mužskými ústrojmi pohlavnými rozumieme žazy semenné, iže vaj-
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OBRAZ 373.

OBRAZ 374. OBRAZ 375.

OBRAZY 373—375 znázorujú rôzne formy pásov, ktorými šarlatáni liea

pohlavne chorých z — peazí.

cia alebo varlatá, chámovody alebo semenovody, semenné mechúriky alebo

miešky a konene miužský úd. Tie ústroje urujú pohlavný ráz loveka. Ako
peea tvorí ži, advienky odluujú mo od krvi, tak aj vajcia pracujú usta-

vine, aby tvorily semeno. Ako ženské vajeníky, tak i mužské vajcia konajú

svoju prácu až vo veku dospelosti, vyjmúc ten fakt, že vajeníky tratia svoju

silu vo veku zmeny života a vajcia môžu zadrža svoje sily neurite. Vajcia

pozostávajú z tepien, žíl, uvov a z množstva malých ciev, semenom preplne-

ných. Tie cievoky spolu sa srážajú a tým srážaním tvoria jedon prievod,

tak zvaný semenovod, iže chámovod, cez ktorý ide semeno do moovodu.
Vajcia sú podlhovasté žazy ležiace veda seba vo vajcovom šúrku (miešku)

a sú hlavným orgánom mužských ústrojov pohlavných. avé vajco leží trochu

nižšie než pravé a obe sú uzavrené v tuhej, niekokonásobnej blane. Každé
vajce pozostáva z pravdivého vajca a z nadvajca. Pravdivé vajce má plocho

stisknutú podobu a obsahuje mnoho chámových, mnohonásobne vyvinutých

sa prieduchov a nadvajce prilieha ku zadnému okraju varlat a prijíma do
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seba vývody prechádzajúce bezprostredne do semenovodu. Vo vnútri chá-

mových prieduchov sú bunky, z ktorých vyvíjajú sa vlákienka chámové (sper-

matozoa) a ktoré, jestli vniknú do ženského vajíka, oplodia ho v tom okam-

žiku, ke sa semeno spojí s vajíkom. Tieto vlákienka chámové pozostá-

vajú z hlaviky, tela a z biíííkovitého chvostika. Kým je semeno erstvé a

živé, vykonáva vemi živý, vlnitý pohyb, ktorý sa dá sledova pod drobno-

hadom. Tento pohyb je vemi dôležitý pri oplodzovaniu, lebo mužské seme-

no putuje týmto spôsobom takreeno naproti ženskému vajíku, aby ho

oplodilo, kdežto bez tejto pohyblivosti a rýchlosti zväšia by prv zahynulo,

než by sa bolo postretlo so ženským vajíkom.

CHÁMOVODY (SEMENOVODY).

Chámovody sú cesty (podobné ku moovodom), po ktorých ide seme-

no z "pracovne" do "skladiša". Semeno formuje sa vo vajciach, z tadeto

ide cez vajcovody po boku mechúra a okolo jeho zadnej asti, vstupujúc do

semenného mechúrika a ztadiato do moovodu. Chámovody sú umiestnené

v semennej šnúre, obsahujúcej krvné cievy a nervy, ahajú sa k vajciam a tak

tiež i z vajec vychádzajú. Vyvíjajú sa priamo z úzkeho konca nadvajca,

ktorého vývod prechádza prosto do chámovodu a ahá sa nahor do dutiny

brušnej. Tu oddeuje sa chámovod od semennej šnúry a ahá sa ku zadnej

strane moového mechúra a prilieha na dne mechúra ku vnútornej strane

príslušného mechúrika semenného. Mimo mechúrika spojené sú semenovody

s moovou trubicou, takže senaeno, ktoré je v semennom mechúriku, môže
vždy ztadiato postupova ku moovej trubici, ktorá u mužských je zárove
dopravnou cestou mou i priechodom, ktorým prúdi semeno von.

OBRAZ 376.

Vševedúci doktor, ktorý vylieil milliony udí z — peazí.
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Pohlavné ústroje mužské.

a) moový mechúr; b) predstojná žaza; c) moová rúrka; d) hubovité telieska;

e) úd; f) predkožka; g) šúrok (mešec); h) vajce; i) traník ; k) krížová kos;
1) kostr (hák); m) revné kuky.

OBRAZ 378.

Chámové vlákienka (Semeno—Spermatozoa).

SEMENNÉ MECHÚRIKY.

Semenné mechúriky podobajú sa dvom plochým mieškom; ležia pri dne

moového mechúra za predstojnou žlazou medzi moovým mechúrom a ko-

neníkom. Obsahujú dutinu rozdelenú na mnohé komory, v ktorých semeno

akosi dozrieva a stáva sa spôsobilým ku oplodneniu.

Spomenieme ešte o dvoch žlazách; sú to Cowperové žlazy a žlaza pred-

stojná (prostata).

Cowperové žlazy sú dve okrúhle telieska, veké ako hrach a priliehajú

ku dolnej stene poiatku moovej trubice. Ich vymiešky vylievajú sa do
trubici moovej.

Zlaza predstojná (prostate gland) podobá sa gaštanu, objíma skoro
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Úplne hrdlo moového mechúra a prvú as moovej trubice, do ktorej vliev;\

svoju belavú tekutinu cez dvanás až do pätnás otvorov. Obe žlazy udržujú

cestu pre semeno vlhkou a klzavou. Zlaza predstojná koná pri istých cho-

robách vekú úlohu; poprvé: pri kapake celá žlaza hnisá a tým spôsobuje

nemocnému veké boasti a podruhé tým, že v pokroilom veku vyvíjajú sa

niekedy chronické zapálenia predstojnej žlazy, ktoré môžu vyvola znané
neporiadky a ažkosti pri moení, ponevá žlaza celá sa zväší a stojí v ceste

výtoku moa.

ÚD.
Od pozostáva z množstva krvných ciev, skladá sa z troch hubovitých

telies a slúži k tomu, aby zaviedol semeno hlboko do ženských ústrojov po-

hlavných. V dolnej asti úda nachodí sa moová trubica. Dve hubovité

telesá sú súmerné a vychádzajú z vetvy sedacej kosti a priliehajú k sebe

tak- že môžu sa považova za jeden celok. Tretia as alebo teleso objíma

moovú trubicu a tvorí na zadku tak zvanú cibuu cibeovú, ktorú môžeme
nahmata na hrádzi a prednú as tohoto telesa hubovitého tvorí kúželovitý

žau, cez ktorý vyteká mo a semeno. Na žalude nachádza sa predkožka,

ktorá v detskom veku dokonale pokrýva žaud a u dospelých je zatiahnutá,

takže veká as žaudu je viditená. Ponevá mnohoráz, najmä v lete, robí

sa pod predkožk;>u syrovitá, biela látka, ktorá niekedy vemi smrdí a môže
zavini zapálenie, je tak zvané obrezávanie predkožky starým zdravotným

zvykom, ktorý už za Mojžiša za náboženský zákon bol prijatý a ktorému židia

podnes podrobujú sa. Obrezaním predkožky rnnohým chorobám mohlo sa

predís. Také obrezanie v terajšom ase môže sa previes bez bôu.

CHOROBY MUŽSKÝCH ÚSTROJOV POHLAVNÝCH.

A teraz obráme sa k chorobám mužských ústrojov pohlavných. Tu
musíme pripomenú, že o tak zvaných venerických chorobách pojednáva
budeme v nasledujúcej kapitole' ponevá venerické nemoce nie sú výhradne

choroby mužského pohlavia, ale napádajú aj ženské pohlavie.

PORANENIE ÚDA.

Poranenie úda vyskytuje sa najviac u ažko pracujúcich udí následkom

úrazov, pri zasypaní at., tak isto u duševne chorých udí, ktorí, hnaní pu-

dom, usilujú sa zohavi, aby si takým spôsobom spôsobili poranenie úda,

alebo iných astí tela. alej stáva sa poranenie u detí pri hraní, drôtom, ka-

meom alebo inými predmetami. Poranenie úda žiadajú také isté šetrenie,

ako sme to boli opísali pri lieení iných rán. Hlavná vec je, aby poranený

mal odpoinok a aby poranená as bola vyššia než iné asti tela, lebo krv

má o mnoho ahší odtok pri vyššej polohe než jestli poranená as vysí dolu.

Ostatné lieenie vid* pri lieení rán.

ZAPÁLENIE ŽALUDU.

Apráve zapálenie žaludu vyskytuje sa zväša v prvom týždni kapaky
(Tripper), postretávame sa s tou nemocou i mimo kapaky, menovite u ta-
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kých udí, ktorých predkožka je príliš dlhá. Veký vliv má na tie zapálenia

osobná istota loveka. udia, ktorí sa držia v istote, nie sú tak asto tejto

nemoci vystavení, jako udia neistí. Obyajne predkožka poas zapálenia

vemi opuchne a z úda teie žlto-biela matéria, ktorá prádlo loveka týmto

výtokom vemi zašpiní. Jestli je predkožka úzka, vtedy zapálenie je horšie,

lebo hnis nemôže vyjs von a zastaví sa za predkožkou. Jestli zapálenie ža-

luda zapríinilo sa následkom nejakej inej pohlavnej choroby, ako ku prí-

kladu šahkrom- tak trpenie je veké, lebo choroba prenáša sa týmto hnisom

na nové a nové miesta, následkom oho vznikajú nové vredy. Poas tejto

nemoce horúka opanuje loveka, na o nasleduje ztrata chuti k jedlu, vše-

obecná malátnos, slabos, at., ktoré sú vždy s horúkou spojené. Jestli

sa rýchlou pomocou proti tomuto zapáleniu nezakroí, môžu nasta iné one-

mocnenia, ba i snet (brand).

Lieenie:— 1 ) Jestli ide o samostatné od iných chorôb nezáležajúce za-

pálenie, postaí jestli vymývame niekoko ráz denne miešok predkožky dis-

infeknou tekutinou a potom utreme asti na sucho a posypeme práškom dis-

infekným (Vi Protihnilobné prostriedky).

2) Jestli k zapáleniu žaluda pridruží sa phimosa, to jest napuchnutie

predkožky, takže koža nemôže by stiahnutá z hlávky, vtedy potrebné je vy-

strieka miesta pod predkožkou a úd viac ráz denne moi v disinfeknej

tekutine a drža sa v istote.

3) Jestli by sa phimosa takým spôsobom neztratila- tak na každý pád

potrebná je operácia predkožky, o len dobrý ranhoji môže uskutoni.

KUKUA PREDNÁ (PHIMOSIS).

Jestli je predkožka úzka a dlhá a jej otvor je malý, takže koža na hláv-

ke nemôže by celkom do zadu stiahnutá, taký stav menujeme prednou kuk-

ou (phimosis). Apráve tá nemoc je zväša vrodená a pozorujeme ju a-
sto už u malých chlapcov, ktorí pri moen^í boastne kriia a plaú — vzniká

kuka v pozdejšom veku následkom zapálenia predkožky alebo kapaky.
Ten stav je nielen nepríjemný a mrzutý, ale i nebezpený, lebo zamedzí i-

stotu a môže zapríini iné nemoce jako ku príkladu rôzne zapálenia, alebo

kame môže sa formova práve tak, ako v moovom mechúre, následkom

oho opuchnutie môže by tak veké, že ani mo, ani semeno nemôže z úda

vyjs von.

Lieenie:— 1 ) Úplná istota. Moi úd v disinfeknej tekutine a vy-

striekova tou istou tekutinou pod kožkou viacráz denne.

2) Jestli chceme si rýchle pomôc, najlepšie urobíme- jestli navštívime

dobrého ranhojia (surgeon), ktorý predkožku prereže, alebo odreže, o sa

robí bez boasti, jestli sme sa obrátili na pravdivého lekára.

KUKA ZADNÁ — ŠPANIELSKY GOLIER.
(Paraphimosis.

)

Jestli sa predkožka na hlavike stiahla celkom za hlávku úda, takže sa

nazpät stiahnu nedá a zostáva za hlávkou akoby gumovou šnúrou bola pri-

pevnená, ten stav menujeme španielskym golierom (Paraphimosis). Príi-



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 429

nami tohto stavu môžu by samoprzncnie, prudké obcovanie alebo zapálenie

následkom iných nemocí.

Lieenie:— 1) Rozmiešame dve lyžky horkej soli (Epsom salt) v jed-

nom pintu studenej vody a v tomto roztoku moíme úd mnohoráz denne, po

vymoení utrieme úd a namastíme zachvátené miesta rulikovou masou (Bel-

ladonna ointment), o máme striedavé robi (raz moenie v roztoku a raz

mastenie masou).

2) Ponevá zanedbaním môže nastúpi snet (brand), preto v ažkých
prípadoch treba sa hned* obráti na spoahlivého ranhojia, ktorému mno-
horáz podarí sa- aby nemocnému ochránil úd. Spisovate tejto knihy videl

na svoje oi, že po zanedbaní paraphimosi nastúpila snet (hniloba veká —
brand) a tovek, — apráve robilo sa k jeho zachráneniu stále od 8-ej hodi-

ny rana do 4-ej popoludní — utratil úd. Ten nešastný lovek bol len asi

29-roný a mal v starom kraji ženu i deti, ktoré nikdy viac vide nechce. Je-

ho nemoc povstala následkom vekého samoprznenia.

ZAPÁLENIE VAJEC — (ORCHITIS).

Zapálenie vajec môže sa vyskytnú následkom úrazov pri práci, pri ja-

zde na koni, pri telocviku a zväša následkom kapaky (Tripper).

Príznaky:—Vajcia dostávajú ervenú barvu, sú vemi citlivé, lepkasté,

blyštiace, zapálené a vemi napuchnú. lovek pociuje pálivú boas v

trubici až po brucho. Pri správnom lieení náhle zapálenie prejde, ale v

iných prípadoch, kde ide o infekné zárodky, ako ku príkladu pri kapake,

môže nasta hniloba vajec a následkom toho neschopnos oplodzovacia (im-

potencia) . Sú i také prípady, že zapálenie trvá za dlhý as a apráve v
týchto prípadoch boasti zmiznú, predsa vajcia zostávajú i na alej zväšené.

Lieenie:— 1 ) Pri menších prípadoch, jestli nemocný môže ešte chodi,

má sa nosi miešok, tak zvaný suspensorium, pomocou ktorého vajcia sa ah-
ko ale pevne podviažu. V horších pádoch nemocný má si ahnú do postele

a pokojne v nej osta. Priklada treba studené obkladky na zapálené vajce

jedon za druhým tak, aby obkladok vždy bol studený a vlhký. Takým spô-

sobom zapálenie upustí a nemocný za tri do pä dní sa vyliei. Ešte i po

ukonení zapálenia dobre je nosi suspensorium. (Vid* obrazy 500, 501 a

502).

2) Pri chronickom zapálení nadvajca (Epididymitis) dobre je natiera

šúrok jódovou masou (lodide ointment). Sú prípady, že zväšenie vajec

ostáva a tvrdne. Takým nemocným radíme, aby sa o to celkom nestarali

a o to ani nedbali; zväša sa stáva, že také zatvrdnutie po niekokých me-

siacoch samé prejde; ale jestli nemocný de pri du ohmatáva vajce, i sa

zatvrdnutie mena alebo nie, vyvinie sa v om neurasthenia, ktorá by ho po-

tom horšie trápila, než pozostalá tvrdos vajca. Poslúchajte teda, o vám
radíme a zašporíte si asu, strachu i peazí.

NÁDORY VARLAT.

Rakovina a tuberkulosa varlat nie je žiadnou zriedkavosou. Ide tu z

asti o samostatné novotvary, z asti o zavleenú chorobu zhubných novo-
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OBRAZY 500, 501 a 502. Suspensoria (miešky).
OBRAZY 503, 504, 505, 515 a 516 rôzne striekaky pre ženy.

OBRAZY 508. 512 a 520. Nosné striekaky.
OBRAZY 506, 507. Inhalere.

OBRAZ 513. Gumová špondia na umývanie tela.

OBRAZ 510, 514. Protektor na prsia.

OBRAZ 517. Nožnice na strihanie vlasov.

OBRAZ 518. Pumpka na vypumpovanie mlieka z prší.

OBRAZ 519, 521. Britva a reme na ostrenie britvy.

OBRAZ 521. Punocha na podviazanie rozšírených žíl.

tvarov iných ústrojov. Rakovina a tuberkulosa varlat prejavujú sa silným

zapuchnutím varlat a hrbolovitým nádorom. Liei tieto choroby možno
len tým, že ranlekár odstráni ochorelé vajce.

Hovoriac o nádoroch spomeneme ešte jednu vemi zaujíniavú nemoc
tak zvanú slonovinu (elenphantiasis), ktorá vyskytuje sa najastejšie na spod-

nom hnáte a záleží v silnom spuchnutí a zbujerií kože, zvlášte podkožného

tkaniva. Spomíname tú nemoc preto, lebo asto prechodí z hnátu na pohlav-

né ústroje, tak u mužských jako aj u žien. U mužských napáda šúrok, ktorý
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sa obyajne ohromne zväšuje. Nemocní tou chorobou zastihnutí sú vemi
nešastní a poutovania hodní.

Je ešte iný nádor šúrka, ktorý nie je tak zhubný a ktorý vyskytuje sa u

udí pracujúcich s dehom, parafínom a podobnými látkami. Je to tak zv.

kominársky rak, ktorý sa vyvíja po malých poraneniach kože v podobe ma-

lých uzlíkov. Tu je radno, aby ím skôr uzlíky boly pomocou operácie od-

stránené, lebo, apráve nejde tu o pravého raka, choroba mohla by pokra-

ova a prejs i na varlatá.

ROZŠÍRENIE ŽÍL CHÁMOVÉHO POVRÁZKA A ŠÚRKA.
(Varicocele.

)

Táto choroba vyskytuje sa asto u junákov a u mužov v najlepšom ve-

ku. Roz^'rené žily možno zvonku nahmata a vide. Príznaky sú zpoiat-

ku tak nepatrné, že nemocní ani netušia, že trpia; ale pomaly pozorujú oby-

ajne nepríjemný pocit ahu na okolici slabín, spojený s menšími alebo vä-
šmi boasmi. Tá nemoc vyvíja sa bez výnimky na avej strane. Príiny

toho zvláštneho zjavu s uritosou neznáme. Rozšírenie žíl, o sa následkov

týka, je nie chorobou nebezpenou, ale nesmieme ju ahko váži a síce pre-

to, ponevá tá choroba pôsobí skoro vždy na duševný stav chorého a vyvo-

láva u neho úzkostlivé pocity, strach pred rakovinou a staros o pohlavnú

schopnos.

Lieenie:— I) Ponevá vieme, že podkladom tejto choroby je zastave-

nie krve, preto starajme sa odstráni všetko, o by mohlo poškodi odtoku
venósnej krve; varujme sa každého pohlavného dráždenia, astého obcova-
nia pohlavného, zvlášte zácpy a mechanického podráždenia, aku ku príkladu

jazdy na koni, bicyklu at.

2) Dobre je nosi mešec na vajcia (Suspensory) ; veer studené obklady
alebo obklady lieivé.

3) Konene spomneme ešte jedon istý prostriedok a tým prostriedkom

je to: Preítajte si lánok pod záhlavím "Bezzákladná obava" a pokraujte
tak, ako sme to tam opísali, ponevá jako pri mnohých chorobách, tak aj

pri tej, najväším nešastím je obava a síce bezzákladná obava.

ZVÄŠENIE PREDSTOJNEJ ŽAZY (PROSTATA).

Predstojná žaza vystavená je rôznym chorobám, z ktorých niektoré sú

i boastné i nebezpené a bezmála všetky sú ažko lieitelné. Stáva sa ve-
mi asto, že predstojná žaza opuchne — zväší sa; to zväšenie je vemi
dôležitá nemoc, ponevá tým spojená je prekážka voného moenia, ktorá

môže sa sta osudnou. Zväšenie môže zastihnú jednotlivé asti predstoj-

nej azy alebo i celú žazu spolu s jej blanou, ktorá ju futruje. V niektorých

prípadoch tá pôvodne malá žaza vzriastla tak, že dosiahla vekosti pästi, ba

niekedy i presahovala túto vekos.

Prvé príznaky tejto nemoce vyskytujú sa v neporiadkoch pri moení.
Nemocný div*í sa tomu, že je nútený astejšie sa a že musí i v noci preto

opusti poste, aby sa vyšal. Z poiatku si to nemocný ani nevšimne, my-
sliac, že to pochodí od prechladnutia riev; ale nezadlho spozoruje, že pri
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moení musí sa vemi sili, kým sa mo objaví a ešte i po šaní odchádza
mo, ke sa domnieva, že je s moom hotový. Zväša moenie je spojené s

vekými boasmi a nemocný musí sa napred skloni, lebo na jednom boku
sede a vemi sa sili, kým sa mo objaví v podobe tenkého papršleku. Po-
dobným spôsobom môže sa sta i tok semena boastným alebo úplne ne-

možným.
Naj dôležitej í^í následok je stavenie a rozklad mou; tým potom môžu

nasta najrôznejšie príznaky podráždenia vo všetkých ústrojoch moových.
Bu nastane hnisavé zapálenie mechúra alebo advín, ktoré môže prejs
i na susedné orgány, — bu otvorí sa boliak, niekedy i rakovina v advinách
alebo i v samej predstojnej žaze, — bu nastane znané krvácanie, ktoré

nemocného vemi soslabí. Na konci spomeneme ešte jeden druh zväšenia
predstojnej žazy, ktorý vyskytuje sa v mladšom veku, je to chronické zapá-

lenie predstojnej žazy, ktoré obyajne vyskytuje sa po kapakách dobre ne-

vylieených.

Lieenie:— 1 ) Pri ažšom zväšení predstojnej žazy nemocný má le-

ža horeznaky a si vlhké obklady priklada tak, aby obkladok pokryl celú

as od vajec až po ri. Obklady majú by horúce a asto zámenovane.

2) Nemocný má bra teplé, sedáce kúpele a poas kúpania nech pije ne-

jaký as na mo ženúci (Vi "Prostriedky moopudné") a stara sa, aby

stolica bola pravidelná.

3) Zavola svedomitého, spoahlivého lekára a poprosi ho, aby mas-

síroval žazu každý de raz asi za tri minúty, o sa robí tak, že lekár vopchá

prst do koneníka a massíruje (natiera) predstojnú žazu. Ze o to zna-

mená massírovanie tejto predstojnej žazy, vysvetlím vám jedným príkladom:

J. K., 28-roný robotník, pracujúci vo Fordovej fabrike v Detroit, Mich.,

náhle ochorel. Cekári ustálili, že trpí na zväšenie predstojnej žazy a lieili

ho rôznymi liekami, elektrinou at., ale nemohli mu pomôc. Konene pri-

viezli ho v automobilu do sanatáriuma a hne poalo sa mu pomáha mas-

sážou cez koneník. Massírovanie trvalo pol hodiny, po om nemocný také

obahenie pocítil, že bez každej pomoci sám vyšiel za sanitáriuma ku auto-

mobilu a hovoril, že to musel sa sta zázrak. Po dvatýždnovom lieení na-

toko vyzdravel, že mohol ís do práce. (Poznámka: Massírovanie musí .sa

previes lekárom, ktorý sa veci rozumie, iná mohlo by sa viac škody než

dobra narobi.)

CHÁMOTOK— SEMENOTOK.

Úelom pohlavného pudu a obcovania je plodenie potomstva a udržo-

vanie pokolenia. Obcovanie mužských so ženskými pozostáva z toho, že

pri vekom rozúlení neíyov, modzgu a pohlavných ústrojov vyleje sa se-

meno, ktoré tvorí sa z najcenejších súiastok udského tela. asto sa stáva,

že semeno poas hlbokého spánku v noci samé od sebe sa vyleje; tento stav

menujeme chámotokom — semenotokom alebo polúciou. Tento výtok se-

mena je celkom normálny, prirodzený a vyskytuje sa zväša u udí, ktorí sa

pohlavného aktu zdržujú a asto takéto výlevy ani nezbadáme. Ale polúcie

môžu sa sta i chorobnými a síce vtedy, ke sa príliš asto opakujú a ke
zanechávajú po sebe stopy na zdraví loveka; vtedy obrátime svoju pozor-
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nos na výlevy, ponevá zlé následky tratenia semena zaíname bada. Nor-

málne, prirodzené polúcie nezanechávajú po sebe alebo žiadnych stôp, alebo

zanechávajú akýsi pocit uahenia a naopak, polúcie chorobné zanechávajú

po sebe pocit telesnej i duševnej slabosti. Apráve udia majú rozliné silné

telesné sústavy, takže jednému viac, druhému menej škodí semenotok, pred-

sa možno tvrdi vo všeobecnosti, že inálo je takých udí, ktorí by zniesli vä-
šiu ztratu semena bez uškodenia a že ke semenotok opakuje sa za d'aší

as, každý týžde, alebo ke konene za jednu noc objaví sa niekokoráz,

že je to vemi zlý príznak. Rozviovanie sa pohlavných iastok, tvorenie .sa

semena a všetky zmeny tela stoja v úzkom súvise, takže zneužívanie jednej

asti celú harmóniu tela pretrhne a na celú sústavu má škodlivý vplyv. V
takomto stave má lovek v noci asté výlevy semena, ktoré sa niekedy udá-

vajú aj pri šaní alebo poas konania vekej potreby. Pred tým myslelo sa,

že takéto ztraty semena zapríiujú neschopnos ku pohlavnému obcovaniu,

ale tak sa zdá, že tá domnienka je nesprávna, lebo ten semenotok vyskytuje

sa vemi asto u mužov, ktorí sú a zastávajú úplne schopní pohlavného styku.

Príiny:—Príinami polúcie môžu by nervové neporiadky, neurasthenia,

choroby pohlavných ústrojov, zvlášte chronické zapálenie zadnej asti moo-
vej trubice a vystriekajúcich priechodov, kapakou zapríinených; alšími
príinami sú súženie moovej trubice, zapálenie semenných mieškov, zapálenie

predstojnej žazy (prostrata) a žaludu, kame v mechúre at. Avšak hlav-

nou príinou semenotoku je samoprznenie alebo onánia, o ktorej pohovoríme

v nasledujúcom lánku. Hovorí sa, že i zácpa (tvrdá stolica) a zapálenie

vajec môžu ma za následok výlevy semena.

Príznaky:—Nemocný chodí skrený, vleie sa; revá sú neinné; trávenie

a zaživanie pokrmu deje sa pomaly; z úst vychodí smradavý dych, ktorý

stáva sa stále ažším; tvár nemocného je badá a koža vyrážkami pokrytá;

ústa rozšíria; oi ztratia lesk a pod nimi možno vide podkovy; nemocný
je smutný, zronený a asto plae; jeho zrak je slabý a pamä zatemnelá; jeho

rozum nie je schopný k náležitej innosti, jeho telo sa trasie; nešastník je

bojazlivý, bojí sa iným do oí pozre a vyhýba sa pohadu ženy. Ráno cíti

sa vysileným; hlava ho bolieva, v ušiach mu huí, semeno mu vyteká bez

všetkej vášne a konene nastáva všeobecná slabos.

Lieenie:— 1 ) Každý nemocný nech si preíta lánky pod záhlavím

"Bezzákladná obava" a "Podvod v lienictve". Nevydávajte vaše ažko
zarobené peniaze na pekne ohlasované lieky. Nedávajte sa do rúk kade-

jakých šarlatánov, zlodejov, professorov, ktorí sa chvália v novinách a ktorí

vás len z kešene vylieia. Nebojte sa; neítajte malé brošúrky a obežníky, v
ktorých opísané sú tajné lieky a tajní lekári, neverte im, lebo lieenie zväša
záleží od vás samých, k omu musíte ma silnú vôu.

2) Zanechajte navždy hriešny život. Chráte sa prílišných námah i

duševných i telesných; užívajte silný ale nie dráždiaci pokrm; nemorálne

knihy vyhote von.

3) Jestli podkladom nemoce je nejaký miestny neduh, ku príkladu za-

pálenie predstojnej žazy (prostata) po kapake at., vtedy treba liei
túto základnú nemoc, — tým zlepšujeme zárove celkový stav i neduhy,

ktoré znikly z choroby základnej. V ažších prípadoch treba sa poradi
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lekára, ale len takého, ktorý je estný a ku ktjorému má nemocný úplnú

dôveru.

SAMOPRZNENIE — ONÁNIA.

Samoprznenie je vemi rozšírené zlo a jeho následky sú strašné. Samo-

prznenie oddávajúci sa chlapec tisne sa do náruia telesnej i duševnej záhuby.

Slabos, bados, zapadnuté oi a pod nimi modré podkovy, malý vzrast,

samotárstvo, smútok, — to sú viditelné ohlášky samoprznenia. Ke sa v

chlapcovi prebudí mužkos, vtedy je váše pohlavná najväšia. K samo-

przneniu privádza mladých udí dospievanie pohlavných údov, zlá spolo-

nos, poslúchanie oplzlých, nemravných reí, hriešne pohady a nemravné

obrazy, samota a neporiadny život. Samoprznenie nií všetku duševnú í

telesnú silu práve v tom ase, kedy je ona najviac potrebnú k rozvoju mladíka.

Najsmutnejšie následky má samoprznenie na tých, ktorí hriechy páchali v
mladom veku, ke ešte neboli dorástli. Mladík ahkomyselne znivoí tie

sily, ktoré príroda urila k jeho telesnému vývinu. Jeho vzrast je zastavený,

jeho vývin svalov, sily a smelosti je prekážaný, barva jeho tváre je badá a

pokrytá pupencami, svaly sú mäkké, slabé ako faky, telo je shrbené, vy-

silené, plecia tisnú sa do predu, chodenie je nie isté, ako by za sebou nohy

vláil. Onanista dostáva vekú chu k jedlu a jie ako vlk, akoby už i sama

príroda chcela, aby sa ztratená látka dákym spôsobom vynahradila, ale to

ni nepomáha, — ni nejde na osoh. Neskoršie chu k jedlu sa ztratí a

následkom toho nastáva všeobecná slabos; nešastník stáva sa ažkomysel-

ným, zadumaným, blbým, smutným, duch vymre pre rados, cnos a šachet-

nos. Pozdnejšie nastáva bô v krížoch, bezcitnos, silné otrasenie nervov,

ztrata pamäti, lebo i modzog je zachvátený, pri om krv sa valí do modzgu,

myse je nie istá, energia slabá, takže nemocný nie je schopný k žiadnej

duševnej práci, ažko chápe, sluch a zrak slabne, všetko sa mu protiví, zlé

sny ho napádajú, krií v spaní, v lete nemôže snies horúos a v zime zimu,

jedným slovom, onanista je poutovania hodným stvorením na tomto svete.

Pravda, že každý nemocný netrpí na to všetko, o som tu opísal, ale každý

jeden následok sám o sebe je tak strašný, že každý nešastník mal by tento

zlý zvyk na skutku zanecha.

Lieenie:——Predovšetkým treba hne, raz navždy, zanecha tento hrie-

šny nemravný zvyk. alej radím každému, aby si preítal lánky písané

pod záhlavím "Bezzákladná obava" a "Podvod v lienictve". Aby sa ne-

mocný zotavil, musí celkom znovu zaa ži a spôsob života úplne zmeni.

Musí ma telesnú i duševnú zábavu, šachetnejšiu, istejšiu. Všetky nemrav-

nosti všetky oplzlé myšlienky musí si z hlavy vyhodi, zlej spolonosti sa

chráni, pracova, zdržova vecmi. V jedení má sa zadrža miernos, pokrm
má by dobrý, záživný, ale privemi korenených pokrmov treba sa chráni.

Žalúdok nikdy nemá by preplnený. Telo má sa drža v istote. Tri kúpele

týždenne a komu je to nemožno, nech sa na celom tele denne dobre poumýva
a telo suchou handrou alebo runíkom vydrhne. Nemocný má sa pohybova
na erstvom vzduchu koko len môže a nech sa varuje od všetkých masti-

károv a professorov, ktorí ohlasujú sa ako udotvorci sveta, predávajúcich

pásy a iné "frasové kariky". Takzvané elektrické kríže, pásy, obrúky, ktoré
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sú do samých nebies vychválené v cirkulároch a v obežníkoch, ako udá novo-

veku, sú ni iné, než lotrovské, zbojnícke humbugy, za ktoré úbohý, nevedomý
nešastník vydáva peniaze bez toho, aby nieo vedel o nich. Je to klam,

lebo žiadon pás neobsahuje vôbec žiadnej elektriny a preto ani nemôže cho-

robu liei. Žiadne lieky vám tu nepomôžu.

POHLAVNÁ NESCHOPNOS — SLABOS.

Jestli mužský ztratil svoju pohlavnú (mužskú) silu a nie je schopný k

obcovaniu so ženou, taký stav menuje sa pohlavnou neschopnosou, mužskou

slabosou alebo impotenciou. V mnohých pádoch poriadne žijúci mladí

udia si len namýšajú, že trpia na mužskú slabos; iní môžu takúto slabos

zdedi alebo môže by príinou slabosti to, že pohlavné ústroje nie sú dobre

vyvinuté. Zdá sa, že táto nemoc v posledných rokoch sa vemi vyvinula;

svedia o tom stále etnejšie bezdetné rodiny. Iste môžeme tvrdi, že ne-

mierne obcovanie pohlavné, prílišná ztrata mužského semena a samoprznenie

sú hlavnými príinami pohlavnej neschopnosti, lebo spôsobujú rozliné ne-

poriadky v telesnej i duševnej sústave. Mladí udia nevedú mierny život a

nedržia na uzde svoje vášne, rozsievajú svoje drahé semeno ahkomyselne po

burdeloch, po kútoch, kde ich nikto nevidí a následkom toho hriechu je to,

že ke sa oženili, stydia sa svojho hriechu, áno niekedy plaú jako malé

deti, lebo apráve chceli by vyhove svojej vášni, chceli by uspokoji svoju

manželku, ale semeno im predasne vystrekne, ohe v nich zhasne a nemôžu
dosiahnu svoj cie.

Lieenie:— 1 ) Preítajte si lánky pod záhlavím "Bezzákladná obava"

a "Podvod v lienictve". Nekupujte žiadne lieky ani od lekára, ani od masti-

kára, ani od juhásov a baov lebo lieky proti mužskej slabosti sú len lepom

a ke takému zlodejovi, lekárovi alebo professorovi, ktorý sa vychvauje v

novinách, že vám za desa alebo desa ráz desa dollárov pomôc môže,

sadnete na lep, podrží vás v svojej sieti — v saku tak dlho, kým z vás po-

sledný groš nevytiahne a žatým vysmeje sa vám, že našiel blázna, ktorý sa

jeho "lieeniu" (?) podrobil.

2) Jediná správna cesta lieenia impotencie je, sveri sa lekárovi, —
takému lekárovi, ktorému môžeme dôverova; hanbu treba odhodi a verne

a pravdivé vyzna lekárovi všetko. V mnohých prípadoch postaí posilenie

sebadôvery, úprava výživy a telesná i duševná práca, šetrenie pohlavného

ústroja alebo alšie odlúenie od manželky, po om asto impotencia úplne

zmizne. Mnohí stali sa šastnými otcami rodiny len preto, ponevá poslúchali

dobré rady dobrého lekára, áno mnohií chceli si život odobra a lekár láska-

vosou presvedil ich, že môžu by vylieení a že v krátkom ase môžu sa

sta otcami, o sa v skutku aj stalo. Nižšie podávame niekoko receptov

dobre známych lekárov, ktoré môžete si da pripravi v lekárni:

3) Dr. Barthalow predpisuje:

Tinct. Sanguinariae 3 drachms

Extr. Stillingiae 5 drachms

M. Sig. 15 do 20 kvapiek vo vode tri razy denne.
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4) Professor Da Costa odporúa:
Extr. Cannabis Indicae 7^ grains

Extr. Nucis Vomicae TYl grains

Extr. Ergotae Aquosi 1 drachm
For 30 pills. Užite jednu pilulku ráno a jednu veer.

5) Ktorí tratia semeno nech si dajú urobi tieto pilulky:

Auri et Sodii Chloridi I grain

Sodii Arsenitis Yl grain

Barii Chloridi 4 grains

Extr. Nucis Vomicae 1 2 grains

Extr. Cannabis Indicae 6 grains

For 24 pills. Jednu pilulku tri razy denne po jedení.

6) Každý veer umývajte si pohlavné asti studenou vodou. Pokrm
má by silný, záživný a stolica pravidelná. Pohybova sa na erstvom
povetrí; posla ženu na dva alebo štyri týždne ku rodine a slabos zmizne.

PRETRHNUTIE — PRUH.

Pretrhnutie alebo pruh je vysunutie sa daktorého orgánu tela z jeho

prázdniny. Apráve pretrhnutie môže napadnú rôzne asti tela, v tomto

lánku opíšeme pretrhnutie daktorej asti brušného obsahu. Obsah brucha

podlieha vemi prudkému tlaku brušných svalov a bránice. Jestli na daktorom

mieste brušná stena nie je dostatone silná, aby mohla vzdorova tlaku, vtedy

as brušných vnútorností pretlaí sa cez toto slabé miesto a utvorí sa pru-

hová nabehlina. Pruhy rozdelené sú na dva druhy: zmenšitený alebo ne-

zmenšitený. Zmenšitený pruh je taký stav, že pruhový nádor s jeho obsa-

,hom, revami možno zatlai nazad do brucha. Tohto druhu sú zväša všetky

pruhy, ktoré obyajne podopreté sú pásmi. Pás drží nazad pruh v pravom
mieste brucha, ale nie je v stave vyliei ho. (Sú výnimky pri malých deoch.)

Nezmenšitený pruh menuje sa vtedy, ke vrecko a jeho obsah žiadnym

spôsobom nemôžu by zatlaené nazad do brucha; môže by iastone alebo

úplne nezmenšitený. Ten stav nastáva vtedy, ke utvorily sa prírastky alebo

ke vyšlé revo je tak veké, že. ho nemožno zmenši alebo

zatlai nazad. Príiny pruhu sú mnohé; najväšou príinou je zanedbalos

nosenia pásu; druhé, nosenie zle priliehajúceho i-á'su, ktorý len iastone za-

držuje pretrhnutie; tretie, sú daktoré druhy pruhu, •* ktoré celkom udrža ne-

možno a následkom toho pruh visí von zpod pásu, o zapríirf zapálenie a

konene prírastky povstanú, ktoré zamedzia vtlaenie pruhu do brušnej prá-

zdniny. Máme ešte jeden druh pruhu a síce Zúžený pruh. Zúžený pruh je

vtedy, ke iastka pruhového vrecka, obsahujúca hru vnútorností, je tak

stiahnutá, že nemôže by vtlaená nazad do brušnej astí a cirkulácia krve je

prekážaná alebo zastavená.

Taký pruh môže pochodi od dvíhania alebo skákania, alebo bárs akého

pretiahnutia.

TVARY PRUHOV.

Sú rozliné tvary pruhov ako priamy trieslový pruh; nepriamy trieslový

pruh; stehnový, pupkový pruh a mudná kyla.
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XLIV. TABUKA.

Dvojnásobný pás.

rtí í* y.

^ '^^
OBRAZ 550. Jednoduchý pás.

OBRAZY 551, 552, 553, 554 a 555. znázorujú rôzne tráky mužské a ženské.

OBRAZY 556 a 657. vyobrazujú také pásy, ktoré sa nosia niekedy pod proti prietržnými

pásmi.

OBRAZY 561 do 567. znázorujú rozmanité pásy protiprietržové.

1) Priamy trieslový pruh. V tomto prípade pruh obsahujúci vnútor-

nosti obyajne pretisne sa cez brušnú stenu pri samom alebo blízko vonkaj-

šieho trieselného priechodu, ale neprejde cez celú džku priechodu od vnú-

torného až po vonkajší otvor.

2) Nepriamy trieslový pruh. Tento pruh vyskytuje sa tak u mužov ako

i u žien; vrecko s vnútornosami petrhne sa cez kanál urený prírodou ku

prepusteniu žil, tepien, nervov, vedúci z brušnej dutiny až ku vajciam. Pone-

vá to miesto je v celom mužskom tele najslabšie, preto vyskytuje sa viac u

mužov než u žien. Táto forma pruhu asto je sprevádzaná vodnou kylou.

3) Stehnový pruh. Objavuje sa vo vyšnej a vo vnútornej strane stehna,

blízko slabizny tela. Stehnový priechod je otvor brušnej dutiny skrz ktorý

ide hlavná arteria donášajúca krv nohe, a ktorý priechod vedie od trupu tela

do stehna. Tento tvar pruhu je boastný a nebezpený, ponevá ažko dosta
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na pás, ktorý by pasoval a zadržal ho. Vyskytuje sa viac u žien než u

mužov.

4) Pupkový pruh. Pupkový pruh býva astejšie prítomný pri narodení,

tiež asto stáva sa u žien v dobe polohu; predrie sa skrze brusné steny pri

pupku.

5) Mudná kyla. Menuje sa od toho, ponevá síde a zaplnjí vrecko

alebo mešec, v ktorom sú vajcia. Táto forma pruhu je, tak reeno, pokrao-
vaním priameho alebo nepriameho trieslového pruhu. Jestli mudná kyla nie

je lieená, hrozí nebezpeie že vnútornosti prirastú pevne ku vrecku vajiec

a tak nie je možno prietrž vtlai dnu do brušnej dutiny.

NIEO O PÁSOCH.

Pás je pre zadržanie pruhu v jednom mieste. Pásy by pomáhaly keby

boly pypravované sbehlým lovekom, majstrom; ale obyajne kupujú sa

od loveka, ktorý sa do toho celkom nerozumie, a následkom toho pás málo-

kedy prilieha dobre. Na trhu sú pásy rozlinej výroby a druhov; pretrhnutý

lovek potom asto mení pásy jedon za druhým a to je nie len nepríjemným,

ale aj nebezpeným pre trpiaceho. Statoný predava pásov pripraví vám
pás a predá vám po slušnej cene pás a svoje služby.

VODNÝ PRUH.

Nenoc táto pochodí od nahromadenia sa tekutiny vo vajeníku. Môže
sa pojavi na jednej alebo druhej strane a asom je vemi veký. Príinami

toho pruhu môžu by8 poranenie, úder, pád at. Vodný pruh zneschopuje
loveka ku innému životu a vyzerá to vemi špatné.

• Lieenie Pruhu:—Kto trpí na pruh, nech ide do dobrého majstra, ktorý

sa rozumie do pásov . Dobrý pás má tu výbornú vlastnos, že sa pod ním
pruh, ke je lovek nie vemi starý, za pár rokov tak vyhojí, že pruh viac

nevychodí. Zlé pásy viac škodia než pomáhajú. Pruh môže zapríini smr,
zvlášte u takých udí, ktorí za dlhý as pás nenosili alebo ho nenosia. V
takých pádoch pri skoku alebo pri ažkom dvíhaní, vyskoí väší kus reva
z brucha, dierka sa zavre a nemocný je oddbavený. Prvá pomoc v takých

prípadoch je, aby sme revo do brucha pchali. Ke sa to nepodarí, máme
priklada zimné obklady a posla pre lekára.



XXIV. KNIHA.

Venerické nembce
a ich lieenie

OBRAZ 379.

VENERIOU ZACHVÁTENÝ LOVEK ANI NEŽIJE
ANI NEUMIERA.

"Otcovia naSi hrešili, niet ich, my teda trest po nich nesieme."

(Pla Jer. 5, 7.)

"Neistota, nemoc a morálna smr sú trojkou vSetkých vekov,

víetkých asov."
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NAJVACSI VRAH LOVEENSTVA.
"Venerické nemoce sú lepom pre nevedomých

j

a hlúpich. Príroda neutuje ani jedných ani
druhých."

Choroby pohlavných ústrojov kynožia celý telesný systém a v krátkom
ase privádzajú ho do úplnej zkazy, zabíjajúc mužskos, alebo ženskos svo-

jich obetí. Svet je plný tých núdznych — poutovania hodných osôb, so

smutným výrazom na tvári, zronenou postavou, zapadlými oami, vyzerajúce

jako duchovia svojej vlastnej šastlivej minulosti. To sú tí, ktorí mysleli,

že môžu beztrestne dráždi a vyžíva prírodu, užíva všetky podlé nepri-

rodzené rozkoše, umori sa v špine a smilstve bez zaplatenia vemi drahej a

ažkej pokuty za hriechy páchané proti prírode.

Stretáme mladíkov predasne ostarelých, ktorí tak vyzerajú, že žia je

na nich pozre; trpia na boasti v kostiach, lenky a kolená sa im trasú, sú

nevládni; udia, ktorí dakedy sná boli obrazom mužskej sily a krásy. Sú
to udia telesne zbankrotovaní, ktorí utratili najšachetnejší dar, mužskú
silu.

Za posledných dvadsa rokov ítal som tisíce listov písaných umi,
ktorí z nevedomosti znivoili sami seba; iné listy písali takí, ktorí zdedili

rozmanité choroby, alebo náchylnos ku nemociam; a zase iné listy prišly od

udí trpiacich na všeliaké pohlavné nemoce, znášajúcich pekelné múky a trá-

penia, bez úavy teraz a bez najmenšej nádeje na budúcnos. Keby možné

bolo sobra všetky tie listy do jednej knihy, bolo by to také dokonalé poue-
nie a výstraha, o jakej nikto predtým nepoul a napozatým sná nikto si

nepomyslí. Faktá, .opísané v tých dopisoch, sú nekonene smutné dejiny

vekých zástupoch teraz žijúcich. Ich telo je jedon kus hniloby, neopovážia

sa appelova na obrazeného Boha, stydia sa sdôveri dakomu a prosi svojich

priateov a pokrevných o radu. Sú oni mravne takí, jako tí biblickí malo-

?nocní, volajúci: Neistí! Neistí! Takí udia by mohli da najlepšie opisy

o morálnych mukách, o ažkomysenosti, o strachu pred zbláznením, o obave

náhlej smrti a celé množstvo iných obáv, ktorými sú takýto nešastníci stále

trápení.

Pohlavné a s tými sdružené choroby sú v terajšom ase natoko rozšíre-

né, jako ešte nikdy predtým. Plynú ony asto spolu s tokom života, nakaziac

nielen jednotlivcov, ale i celé rodiny, od poiatku až do konca jestvovania.

Keby rozmery a nebezpeenstvo tých chorôb mohly by úplne odhalené,

doznali by sme sa o veciach, ktoré by musely hanbou pokry tých, ktorí sto-

ja na ele a sú zodpovední za morálny a duševný byt loveenstva. leno-

via našich zákonodarství povinní sú postara sa o dajaké prostriedky na ochra-

nu nevinných a nešastlivých žien, posla do väzenia celý zástup rôznych

šarlatánov, prinúti verejnos, aby venovala viac pozornosti tým, ktorí kori-

stia z nevedomosti udí, okrádajú celé loveenstvo a sami zapríiujú zvrh-

nutie rodu udského. Jestli tie choroby i naalej budú v tých istých rozme-

roch postupova, vtedy ože bude z celého loveenstva, z celého rodu, ke
pristaneme na zakrnutie toho najvážnejšieho živa žitia? Ostane iba smr.

Avšak nielen vyšeudané okolnosti privádzajú našu mužskos na kraj
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zvrhnutia, ale i celé množstvo iných hanobných zdedených priestupkov. Tá
skutonos, že tisíce, sná milliony udí sú už i doteraz dedimi zlých ná-

klonností a pohlavného zakrnutia, tým lepšie pokazuje pravdivos nášho

tvrdenia. Len si pomyslíme — uterák, upotrebovaný nakazenou osobou, po-

danie ruky, bozk, spoloné jedáce náinie, to všetko sú kanále, ktoré prená-

šajú otravy a zárodky chorôb na istých a nevinných.

Nezbednosti neverného manžela vemi ahko môžu zlomi zdravie, ša-

stie, ba i život estnej manželky. Bozk brata, ponoreného vo svetských roz-

košiach, môže na celý život znii zdravie a výhady nevinnej sestry. Co

je príina toho, že mužskí za krátku chvíu rozkoše tak mnoho stavajú na

kocku? Je to pre nedbanlivos, alebo i nesvedomitos? Kto zná na to od-

poveda?

Každý lovek, trpiaci na pohlavnú chorobu, neustále sa sužuje a obáva

ohadom svojho zdravia. Vždy len na to myslí, o bude v nealekej bu-

dúcnosti. Obava a strach ho sprevádzajú dom-nocou; choroba nedá na

seba zabudnú, prenasleduje ho vo sne, stíha ho vo dne; stav duše má vplyv

i na celé telo; pohyby zaínajú by neurité, ramená tratia silu, oi zachádza-

jú mdlobou a stávajú sa kalnými, tvár badne, dostáva voskový výzor; lo-

vek utráca sebadôveru, stane sa bojazlivým, že i vlastného tiea sa zakne;

spolonosti vyhýba, ostáva mlanlivým, zádumivým, nezaujíma ho žiadna

práca, nenachádza radosti v niom. Ci taký lovek nie je jakoby žijúca

mtvola?
*

Teraz, drahý itateu, poúvaj a povšimni si moje slová ohadom leká-

rov a liekov. Nemám tu ani najmenej v úmysle posudzova prácu tej nepa-

trnej hstky poctivých lekárov, ktorí s opravdovým oduševnením a odhod-

laním venujú iastku svojho drahocenného asu štúdiám, aby vynašli skuto-

né lieky proti pohlavným chorobám. Chcem sa tu zmieni o iných, chcem

hovori o tých šarlatánoch, pre ktorých neznám výmluvy, nemám prepáenie,

o tých, ktorí zúmysene a v celej vedomosti svojich skutkov prestupujú naj-

svätejšie zákony Stvoritea. Tí šarlatáni, doktori, professori odokryli zlaté

bane v nevedomosti obyajného loveka. Jako pavúky vystreli oni svoje

siete na nevedomých, žiadneho klamú netušiacich nešastníkov. De za

dom, mesiace za mesiacom, rok za rokom rabujú biednych z peazí i zdra-

via. Mladí chlapci, ktorí sa stydia vyzna svoje položenie rodiom, obávajú

sa, že s takým vyznaním by priviedli na seba opovrhnutie; mladí manželia,

mužskí v strednom veku a vea iných zaplujú akálne tých hyen a pirátov

medinej professie. Kto sa raz dostal do rúk takého lotra, ostane za živa

pochovaný, oslepený a bez milosrdenstva odratý z peazí. Ke už taký

doktor vylúpil i posledný groš od pacienta, zastaví lieenie bez ohadu na to,

v jakom stave zdravia nechal svoju obe.

Medicínska veda nezná liekov na samoprznenie, ztratu mužskej sily,

rozšírenie samovodu a mnoho iných nemocí. Nech si toto každý ct. itatel

dobre zapamätá. Každý cent, vydaný na lieky proti takzvanej pohlavnej

slabosti, je nadarmo vyhodený. Ale iná je to s veneriou. Kto trpí na tie

nemoce, nech nikdy neaká, lebo akaním pacient môže si smr alebo vekú
zkazu prináhli.
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PROSTITÚCIA.
"žena šachetná má es a ukrutná má zbo-

žie (zisk)." (Prísl. 11, 16.)

Otázkou prostitúcie neradi sa zaoberáme, lebo žijeme ešte pod tlakom

prudérie (zdráhavosti) a tí, ktorí práve proti prostitúcii hovoria, sú zaiste

dobrého smýšania, ale pri tom špatní praktikovia. Zliadny zákon nie je

v stave zastavi pohlavný styk a dokia bude pohlavný styk, dotia budú i

pohlavné choroby, alebo iná reeno, že pohlavné choroby prestanú vtedy,

ke zomre posledný lovek.

Už aj sám štát uznáva mimomanželský styk za jakési nutné zlo a preto

zaviera oi nad ním a trpí i ten zjav, že z mimomanželského obcovania

vyvinul sa docela organisovaný

OBRAZ 380.

Miestnosti, v ktorých ženské vyhadávajú svoje

obete.

obchod, hanobiaci celý civilisova-

ný svet; je to prostitúcia, obchod

pri ktorom za peniaze predáva

ženská pohlavný pôžitok; ešte

hnusnej ši je onen vekoobchod,
kde svádzaním žien obchodujú

udia tretí. (Vi biele otroctvo.)

Štát vie, že týmto vekým ob-

chodom šíria sa i pohlavné nemo-

ce a aby sa tomu predišlo, štát

nariadil s asu na as vyšetrovanie

takých žien, ktoré v domoch han-

by bývajú a ke niektorá z tých-

to žien je pohlavne nemocná, poš-

le ju lekár do nemocnice, kde

ostane až sa vyliei, avšak príle-

žitos sa vždy nájde ku nákaze.

Ku príkladu, hne po odchodu
lekára môže sa ženská nakazi a do budúceho vyšetrovania celé húfy osôb

zhubi. Nemôžeme zapiera, že zdravotná kontrolla je v stave obmedzi
poet pohlavných nemocí, ale uini pohlavný styk, kontrolle podliehajúci

bezpeným, toho kontrolla zdravotná, nech je ona i astejšia, nedokáže.

Istý professor myslí, že najlepšou ochranou pred nákazmi by bola väšia

zdržanlivos mužských, avšak nieo podobného je dosia snom budúcnosti.

Najväšou biedou spoloenskou je klaanie sa mamonu (bohu bohat-

stva) a vyvyšovanie peazí nado všetko. Núdza núti schopných mladíkov,

aby zostali slobodnými a preto mnohé poctivé dievky, ktoré sú ponechané

na svoju biednu mzdu, nútené sú predáva svoju cnos a konene stáva sa

to ich remeslom. Ženská, ktorá zostane o samote a od mladosti pohybuje sa

medzi cudzími umi, musí ma hodne sebadôvery. Nech bude jej povola-

nie aké chce, ona potrebuje obozretnosti vo všetkom. Máme príklady, že

taká osamelá ženská, svojou obozretnosou a svojou dômyselnosou dostala

sa na vysoký stupe a prospela i sebe i loveenstvu. Sú mnohé poctivé diev-

atá, ktoré i pri tej najmenšej mzde zostanú na ctnostnej ceste a žiadon po-

klad ich z nej omámi nie je v stave, ba skorej hladom zomrú, ale na zlú cestu

nenastúpia. Tu máte jedon príklad: V malej izbe, kde celý as slnko úz-
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kym okienkom sa nepodíva, trávi svoj dievenský vek jedno úbohé ale poc-

tivé dieva. Celý boží de, od rana až do noci sklonené nad šitím, nezná

žiadnej radosti krém niekokých návštev pár priatelky, ktoré ju dva, tri razy

cez mesiac navštívia. Dobrosrdené priatekyne usilujú sa aspo na chvíku
rozjasni zmorenú dušu toho úbohého, avšak poctivého dievaa, ale ono

nedá sa v svojej práci preruši, ve ono musí robi, ak chce jes, — len

chvíkami hlavikou kýva, jakoby té dobrosrdené priatekyne tým milým

svojim úsmevom k novej veselosti povzbudzovala. Avšak celé telo, jej duša

prezradzuje, že trpí a do myšlienok pohrúženej nie raz prichádza jej na ro-

zum, že preo sa druhým tak dobre darí a ona v tom najlepšom veku sotva

môže vyži? A budúcnos — tá je beznádejná, ve úbohá devica nemá
budúcnosti, za ženu ju nepôjmu bez vena, zostane len v samote na veky a

zaiste pomyslí si na slová Svätopluka, ktorý spieva:

... A láska?

Ach té není v svete více

te láska tam, kde penéz na tisíce,

kdo statek má a velký pole lán,

ten v svété nejvíce je milován.

A je v týchto riadkoch mnoho a mnoho pravdy a hoci nemá vena, krém

ctnosti, usilovnosti a dobroty srdca, mohla by obohati tými jej pokladami

i najpreberanejšieho muža, lebo té poklady, aké to dieva má, žiadne pokla-

dy sveta kúpi nemôžu.

Sú zase také ženské, ktoré poctivé žily, poctivé vyrábaly si každodenný

chlieb, hrdinsky bojovaly proti lichoteniu, vábeniu, nahováraniu a vekým
lákavým subom, ale v boji proti zlému oslably, na okamih otvorily sa im

zdanlivé zlaté brány svetského raja, sadly na lep a konene zlámané telesne i

duševne, vystavily svoje telá na predaj.

Najväší poet erstvého materiálu prostituného vyžadujú bohái a ten-

to materiál pochodí z najbiednejších tried udstva, nevyjimajúc ani tie studu

prosté "sleinky" vyšších kruhov, ktoré bažia, aby sa na najvyšší stupe

OBRAZ 381.

Ženská, ktorá v boji proti zlému oslabla.
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OBRAZ 382.

Úbohé dieva bojujúce proti zlému.

spoloenského rebríka dostaly. Práve v tejto triede panuje najväšia spro-

stota, lebo taká "sleinka" usiluje sa prís do styku s vemi "cteným" a "vá-

ženým" rozpustníkom a smilníkom, ktorý bez ohadu riadi i vo svojom man-
želskom lôžku až konene zneistí i svoju manželku a musí sa da do rúk

lekára. Také pomery nachádzame zväša v lepších kruhoch udstva. Dnes

sú peniaze všetko a lovek ni. Kto má peniaze, ten má úctu, rozum, cha-

rakter, stáva sa predákom húfov udu a ud ten ahko veriaci úbohý ud, ide

za takým prevráteným, sprostým vodcom jako ovce za pastierom, svetská

mravnos považuje sa za hlúpos, pravdiví predáci, udia dobrého srdca za

bláznov, kazi za klamárov a v život po smrti sa už ani neverí.

O ohromnom prostitunom materiále dalo by sa mnoho písa, ale k tomu

nemám miesta. Jako všade, tak i tu istota hrá vekú rollu. Každý lovek,

ktorého neodolatený pud hodil do náruia chvíkovej slasti, nech si drží

pohlavné asti v najväšej istote a ke vidí, že po styku zostala nejaká

rana atd*., nech sa dá liei, nech sa zdržuje nápojov a — ženy. Pri všet-

kých venerických chorobách najlepšie je is k dobrému lekárovi.

KAPÁKA — TRIPPER.
(Gonorrhoea.

)

Kapaka je zapálenie sliznej blany v trubici pohlavného úda. Kapaku
môže dosta muž od ženy a žena od muža jestli totiž on alebo ona trpí na tú

nemoc. Najastejšie dostáva sa kapaka nakazením pri pohlavnom obco-

vaní. Opravdivý tripper zapríinený je jedovatými zárodkami — baktéria-

mi (Gonokokki) ktoré pôsobia zapálenie a obyajne dlhšie žijú v pohlav-

ných údoch ženy než u muža. Kapaka delí sa na náhlu a na chronickú

kapaku.

Príznaky náhlej kapaky:—Asi dva alebo pä dní po nákaze (po obco-

vaní) cíti nemocný šteklenie (laskotenie) pri moení, po om však hned*

nasleduje pálenie, rezanie a nesnesitená boas a na konci trubice pokazuje

sa málo lepkavého šliamu. Ponevá je vtedy slizná blana od zapálenia na-
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puchnutá, nemocný má pri moení prekážky. Konec moovej rúrky tiež

spuchne, je vemi ervený a z konca zane kapka hustá matéria, z oho do-

stala táto nemoc meno kapaka. Neskoršie stáva sa tá kapkavá matéria viac

hnisavá, žlto-zelená, hustá; v noci úd stáva, o je spojené s vekými boas-

mi; nemocný musí asto moi, o zapríiuje strašné, rezavé boasti. Asi

na konci druhého týžda boasti povoujú, odtok hnisu pomaly sa zmenšuje,

len ráno ukazuje sa ešte malé množstvo lepkavého hnisu alebo šliamu, ale

i to zmizne pomaly úplne, jestli sa teraz neprikmotrí chronická kapaka.

Ale tak priaznivé bez všetkých iných neporiadkov prechádza kapaka

vemi zriedka, lebo zárodky (gonokokki) uberajú sa asto do ústrojov sused-

ných a vyvolávajú i v nich zapálenie, ako

ZAPÁLENIE PREDSTOJNEJ ŽAZY.

Zárodky vnikajú do predstojnej žazy a následkom toho žaza napuch-

ne pri om nemocný musí asto chodi na mo a moenie je vemi boastné,

lebo zväšená žaza tlaí moovú trubicu a robí stav nemocného vemi ne-

milým, takže niektorý nemocný nemôže ani vsta z postele.

Mnohokrá kapaka neuspokojuje sa len s tými iastkami tela, ale na-

páda i susedné asti a vyvoláva i v iných zapálenie. Nezriedka aj koža na

konci pohlavného úda napuchne, takže koža nemôže by stiahnutá s hlávky

alebo koža spuchne za hlávkou a nemôže by napred stiahnutá; ten stav opí-

sali sme už pod záhlavím "Kuka predná (phimosis) a kuka zadná (para-

phimosis)" o vi.
alej kapaka je asto sprevádzaná aj zapálením vajec, o môže ma

zlé následky jestli sa tomu zavasu neponmôže (Vi zapálenie vajec.)

Príznaky chronickej kapaky:—Chronická kapaka nerobí asto za ce-

lé týždne žiadne ažkosti a nemocný sa teší tomu, že nemoc sa úplne skoni-

la. Avšak nezadlho pokazuje sa ešte šliam na konci trubice a v moci nachá-

dzajú sa dlhé šliamovité nite alebo vlákna kapakovité, o obyajne znaí,

že zárodok ešte je v sústave zahniezdený. Niekdy zachváti kapaka aj trie-

slové žazy, ktoré sa zapália a zapríinia

BUBON (BUBO).

Bubon môže sa vyvinú na jednej alebo na oboch stranách a zapríiuje

strašné boasti. Bubon podobá sa boliakovi, rastie do vekosti vajca a niek-

dy i dobrej pästi a podberá sa práve tak, ako iný vred. Pri lieení bubna má
sa da pozor, aby nemocný pokojne ležal v posteli a prikladal nieo ahajú-

ceho na vred. (Vi abscess. ) Jestli je kapaka dobre nevylieená, alebo je-

stli nemocný silné vystriekanie potreboval, potom môže nasta

ZÚŽENIE MOOVEJ TRUBICE.

To môže ma vemi zlé následky, lebo javí sa nie len boastmi, ale pre-

dovšetkým prekážkou moenia, takže mo môže tiec len v tenkých paprš-

lekoch.

U žien pôsobí kapaka v pohlavných údoch horúos, boas, sucho a
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vekú citlivos; zárove zjaví sa vodnatá matéria, ktorá vyteká, Kapaka
pokrauje hlbšie a dôjde až k materníku a robí nemocnej nepríjemnosti a

boasti. Kapaka môže napadnú i vajeníky, kde obyajne pôsobí zapále-

nie a nemilé neporiadky.

TRIPROVÝ RHEUMATISMUS.

Zárodky kapaky môžu by zavleené cez krvné a lymfové cesty k naj-

rôznejším lánkom (zväša ku lánkom v kolene) následkom oho lánky
napuchnú a bolia tak, že nemocný nemôže ich celkom pohnú. Znal som jed-

ného Slováka, ktorý pred dvadsa rokmi trpel na kapaku a poas tých

dvadsa rokov necítil žiadnu boas. Naraz pocítil bô v kolene, ktorý tak

náhle ho napadnul, že musel zanecha prácu. Na druhý de celý lovek
opuchnul, lánky v kolenách, v kostiach, v pleciach at. napuchnuly, zapá-

lenina sa šírila a lovek nemohol sa v posteli ruša. Pri bádaní mou at.
dokázalo sa, že zárodky kapaky ešte vždy v om jestvovaly a po dlhšom

lieení tejto pôvodnej nemoci, poahilo sa mu a opuchnutie zmizlo.

Lieenie kapaky u mužských:— 1) Kto si preítal stránky opisujúce

rozmanité následky kapaky, ten nebude poklada kapaku za chorobu ah-
kú. Najprv dajme lovekovi kapakou zastihnutému pi toko aju z lipové-

ho kvetu, koko len snies môže, aby mal mnoho mou a aby takým spôso-

bom moová rúrka bola ím viac vyplachovaná. Chráni sa treba všetkých

alkoholických nápojov, aju, kávy at. Pokrm má by mierny, obsahujúci

málo mäsa a mnoho zeleniny. Hne od prvého da nech nemocný nosí

miešok na varlatách, tak zvaný Suspensorium, ktorý môže dosta v lekárni

za 25 do 50 centov, tým bude chránený proti zapáleniu vajec. Nemocný
nemusí zostáva v posteli; ale jestli zapálenie napáda predstojnú blanu, me-

chúr alebo vajcia, vtedy nech si v tom okamžiku ahne a nech v posteli po-

kojne leží. V noci podloži treba telo, aby vajcia a úd vyššie ležaly a prikla-

da na ne studené obklady.

2) Zastriekanie do úda odporúa sa preto, aby

sa roztokom zárodky umrtvily; k tomu cieu odporúa
sa nadmangaan draselnatý (Permanganate of Potash)

ktorý si každý môže kúpi za 1 O centov v lekárni. Vy-

zerá to ako malé, SOSnOvým lístkom podobajúce sa striekaka Nedobrá, lebo

je velmi koncista.

ervené kryštálky, z ktorých na šialku vody bereme asi

toko, aby voda bola dos dobre zabarvená. A teraz zapamätajte si to dobre

o vám radím: Nikdy nespricujte žiadnu medicínu, žiadny liek, kým sa ne-

vymoíte; teda najprv sa a až po saní zastrieka tekutinu.

3) Vemi dobre slúži Ichthyol v jednoprocentovom roztoku, ktorý mô-

žete si kúpi v lekárni (One per cent solution of Ichthyol). Zastriekanie má
sa robi tri alebo štyri razy denne.

.

4) Striekaku si takú kupujte, aby mala konec olivový, tupý, ako to vi-

díte na obrázku v Domácej Lekárni, ponevá špicatá striekaka môže ahko
porani moovú trubicu. Vstriekanie má sa previes pomaly, aby tekutina

nedostala sa do mechúra.
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5) V Novinách Spolku Amerických Lekárov odporúa sa nasledujúci

hek (Treba kúpi v lekárni) :

Plumbi Acetatis

Zinci Sulphatis

Extr, Krameriae

Tinct. Opii

Aqua dest. to make

1 5 grains

1 2 grains

2 drachms

Yl ounce

6 ounces

Injection.—Tou miešaninou špricova dva razy denne.

6) Jestli nemocný cíti veký bô pri moení, nech si dá pripravi na-

sledujúcu miešaninu:

Cocaine Hydrochlor I O grains

Acidi Carbolici 2 drops

Aquae 2 ounces

M. Sig. Injection:—^Zastrieka asi jednu lyžiku pä minút pred každým

moením.

7) Proti boasti pri moení radí sa ponorenie úda do dos teplej vody

a v tom ponorenom stave sa vyša.

8) Proti chronickej kapake odporúa sa nasledujúci liek:

Acidi Carbolici 30 drops

Zinci Sulphatis 1 5 grains

Aluminis 1 5 grains

Aquae to make 1 2 ounces

M. Sig. Injection.—Strieka tri alebo štyri razy denne.

9) Špeciálny liek proti chronickej kapake:
Pyridine (E. Merks) 1 drachm

Aquae dest. 4 ounces

M. Sig. Injection.—Vstrieka tri razy denne. Odporúa sa i pri náhlej

kapake.

OBRAZ 384.

OBRAZ 385.

OBRAZ 386.

OBRAZ 387.

STRIEKAKY.

OBRAZ 384. Konistá striekaka.

OBRAZ 385. Striekaka tupo-konistá (dobrá).

OBRAZ 386. Ženská striekaka.

OBRAZ 387. Oná alebo ušná striekaka.
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o robi, aby sa lovek zachránil od kapaky?
Hne po obcovaní umyte si úd a zastriekajte si do neho pä kvapiek

20-procentového roztoku Dra. Franka. V lekárni máte si pýta "Dr. Frank's

Protargol-Glycerine Solution 20 per cent".

ŽENSKÁ KAPÁKA.
Kapaka ženská zjavuje sa po pár doch po nákaze pálením a svrbe-

ním na cudných gambách, ktoré sú obyajne vemi ervené, zapálené a

opuchnuté. Zárove pozorujeme po celej pošve vyluovanie šliamovitej,

hnisavej matérie, ktorá sa rozlieva na okolí ústrojov pohlavných, špiní telo

a smrdí. Chodenie stáva sa obažným a moenie pôsobí veké boasti. Asi

na desiaty de premení sa ten hnisavý šliam na biely tok, ktorý sa vemi
podobá obyajnému bielotoku. Mnohoráz sa stáva, že zárodky (Gonokok-
ki) putujú alej ku moovej trubici a mechúru alebo o je ešte horšie, pu-

tujú do materníka a ztadialto do vajcovodov. Tu musíme pripomenú ešte

jednu vemi dôležitú vec, že hnis kapaky môže vyvola na sliznej blane er-

vené, mokravé bradavice, tak zvané

Špicaté Figy (Condylomy),

ktoré vyskytujú sa hlavne u žien na studných gambách a na riti — a u muž-

ských na pokrajoch hlaviky (žaludu) a musia by odstránené nožom alebo

pekelným kameom — rozumie sa lekárom.

Lieenie ženskej kapaky:— 1) Ženská kapaka liei sa pravidelným

vyplachovaním pošvy. K tomu cieu má si žena vybra jeden z nasledujú-

cich prostriedkov: (Možno ich kúpi hotové v lekárni.)

Permanganate of Potash Solution; alebo

Ichthyol One per cent Solution; alebo

Carbolic Acid Solution (one per cent).

2) "Merk's Archives" odporuuje nasledovné lieenie:

Hydrastin Hydrochlor. 1 5 grains

OBRAZ 388. ^^"^ ^- «• ^d. tO dissolve

Pás pri lieení Adipis Lanae Hydrosi 4 drachms
kapaky u žien. Copaibae 1 drachm

Petrolati 4 drachms

M. Sig.—Vezme sa vata a zamoí sa do tej masti a potom sa vopchá

do pošvy ráno i veer. Pred zapchaním vaty do pošvy má sa žena vymy
(pošvu vypláchnu) nasledujúcim liekom:

Permanganate of Potash 2 ounces.

Rozpuste jednu lyžiku v dvoch kvartoch vody (teplej) a tým vystrie-

kajte si pošvu ráno i veer pred napchaním si vaty.

3) Jestli je silnejšia tekutina potrebná, vtedy kúpte si

Acidi Borici 4 ounces

Acidi Tanici 2 ounces

Rozpuste z tých práškov tri rnalé lyžiky v kvarte teplej vody a vy-

plachujte si pošvu tri razy denne.
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Vážne:—Držte si poas kapaky ruky v istote, ponevá hnis kapaky
môže sa prenies i na iné, zdravé miesta zvlášte na oi a tým vyvola ažké
nemoce.

FRANCÚZSKA NEMOC (SYPHIUS).
"lovek neumiera, ale zabíja sa."

Syphilis je infekná, nákazlivá, vleklá, obyajne z jednej osoby na dru-

hú prenesená choroba. Nakazenie prenáša sa zväša poas pohlavného ob-

covania tak, ke syfilistická otrava prejde z tela jednej osoby do krve dru-

hej osoby, o sa umožuje malými ranami alebo úrazmi, ktoré otravu príjmu

a do krve zanesú. Avšak i rôzne predmety, ako britva, runík, špondia a iné

veci môžu spôsobi nákazu. Syfilis napáda udí každého veku. Na zachvá-

tenom mieste zjaví sa malý puzgierik, ktorý sa pukne a na tom mieste pov-

stane malý, šošovici podobný vredik, najastejšiei za hlavikou u mužských,

alebo v predu vnútri úda u ženských. Niekedy zjaví sa vred aj vonku a

tiež zas na prsiach, jazyku a v ústach. To trvá od dvoch dní do troch týž-

dov. Okraje vreda sú okrúhle alebo nepravidelné, tvrdé. Z vreda vycho-

dí potom lepkavá, žlto-zelenkavá matéria. To je tvrdý anker alebo prvo-

stupový syfilis, Ponevá tvrdý anker skoro nikdy nezapríiní boasti, mno-

hí nevedomí udia si ho ani nepovšimnú, o obyajne má zlé následky. Nie-

kedy dostane sa jed do žaz v slabinách a aj tu koná svoju zkazonosnú prácu.

Nemoc túto menujeme bubnom. Bubny sú opuchliny na jednej alebo na

oboch stranách slabín. V niektorých prípadoch zastihne nemocného v tom
samom ase nielen syfilis, ale i kapaka a bubon a taký stav menujeme
bandou.

DRUHOSTUPOVÝ SYFILIS.

Asi pä-šes týždov po vzniku prvostupového vredu, ktorý zdá sa by
úplne vylieený, vyskytujú sa celkom iné príznaky tejto strašnej nákazy, pri

om cítime akési morenie celého tela. Na tele zjavia sa škvrnaté, syfilistické

vyrážky, ktoré zachvacujú elo, krk, prsia, brucho a prednú stranu nôh; sú

to špinavé, šunke podobné škvrny, ktoré jestli pokazujú sa na ele menujeme
Corona syphilitíca a jestli pokazujú sa na iných asach tela, menujú sa Ma-
culae syphilitícae. Iné, ale nie tak asté vyrážky kožné sú syphilistické vy-

rážky hrbolkovité, ktoré sa obyajne pripojujú priamo k vyrážkam škvrnitým

a ktoré rýchle rastú a šíria sa v podobe hnedorudých hrbolkovitých vredov

nepravidelne po celom tele, po tvári, v ústach, v hltanu, na prsiach, na ele
atd , Tieto hrbolky menujú sa širokými figami (kondylomy).

Niekedy zjavujú sa v podobe koralov aj na oných vkach — na kra-

joch. Okrem vyššie spomenutých vyrážok sú ešte kiaham podobajúce sa

syfilistické vyrážky.

Poas druhostupového syfilisu trpia i vlasy a nechty. Vlasy obyajne
vypadávajú tak, že najprv sa uvolujú a môžeme z nich celú hrs bez namá-
hania vytrhnú bez toho, aby nemocný ctítil pri tom i najmenšie boasti. Toto
vypadanie týka sa asto i obrv a fúzov, ktoré však pri dobrom lieení zase

vyrastú. Zmena nechtov záleží v tom, že nechtová látka stane sa krehkou,

tlstejšou a následkom hniloby nechtovej drážky znovu tvoriaci sa neche
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asto niekokoráz jedon za druhým odpadne. Poas druhostupového sy-

filisu objavujú sa niekedy alšie dve pozoruhodné nemoce; sú to zvraštenie

sa vajec a zapálenie dúhovky.

Zvraštenie sa vajec vzniká asi po šiestom mesiaci po nákaze. Zastih-

nuté vajce najprv bezboastne opuchne, neskoršie sa zvraští, to jest zmenší

sa asi na poly. Jestli je takéto zmenšenie vajec obostranné, vtedy nastane

pohlavná neschopnos a úplné vyhasnutie pohlavného pudu.

Zapálenie dúhovky syfilistické napáda jedno oko za druhým a objavu-

je sa slzotokom, takže sotva možno prehliadnu. Pri rýchlom lieení náhle

sa dá vyhoji.

TREOSTUPOVÝ SYFILIS.

Jestli druhý stupe nebol náležité vylieený alebo jestli bol zanedbaný,

nastane tretí stupe syfilisu. Mnohí udia zdajú sa asto po niekokých ro-

koch by vyhojení, až náhle, za najlepšieho zdravia hlboké rozklady tkaniva

upomenú ich na neblahú, temer zapomenutú nemoc. V tom stupni ostré

jedy usilujú sa dosta do okostici a kosti. Nemocný cíti v kostiach trhanie,

teplota v posteli zväšuje boasti, kosti v nose a škrane zapália a kvasia sa,

d'asná sú tiež hnisavé, kosti sa rozpadujú, nos zapadne alebo celkom odpad-

ne, niekedy kusy asien vysia v strapcoch a nemocný je v stave len odporné

hlasy vydáva— huhna, jedným slovom všetko prezradzuje jeho trest a zka-

zu. Na tele otvárajú sa rany a boliaky, ktoré sú o mnoho väšie hlivovitej-

šie než pri druhostupovom syfilise; tie rany, hniliny, hynú a zase sa obno-

vujú, celé telo je zohavené, špinavé, zhnité, k omu družia sa ešte i ažké
choroby modzgu, miechy, z ktorých menujeme zvlášte tak zvané zmäkenie
modzgu a vady miechy. Treostupového syfilisu vinou je sájn nemocný,

oho hlavnou príinou je nevedomos alebo nedbalos. Syfilis prichádza po-

maly, ale iste. Sú udia, ktorí za roky žijú zdanlivé v dobrom zdraví, až

naraz dostavia sa príznaky toho strašného nešastia. Syfilis sa ukrýva, aby

potom ako zbojník napadnul nemocného.

MÄKKÝ ŠANKER (ANKER).

Mäkký anker je nákazlivou chorobou, ale len miestnou a nemá ni do
inenia so syphilisom alebo s tvrdým šankrom, tak isto nemôže nikdy s mäk-

kého ankra sta sa tvrdý, jako to mnohí laikovia vykladajú. Mäkký anker
nazýva sa síce pohlavnou chorobou, ponevá obyajne prenáša sa poas po-

hlavného obcovania na pohlavných iastkach, ale mäkký anker môže by
tiež prenesený náiním, pohárom na pitia, britvou, v záchodoch, v ktorých

pred tým sedel lovek trpiaci mäkkým ankrom a to samé platí i o kapake
a ešte lepšie o syphilise. Mäkký anker javí sa asi dvadsa-tridsa hodín po
nákaze jako ervená škvrna na tom mieste kde vniknul zárodok. Asi po

dvoch doch vyvíja sa na tej škvrne malý hrbolec z oho za dva dni robí sa

otvorený vred so špinavou hnisavou spodinou a zubkovatým, žlto-šedým

okrajom. V prvých 1 4—2 1 doch tak sa nazdáva, akoby anker sa väšil,

ím vzniká niekedy žieravý anker; po troch týždoch však rozklad sa zasta-

ví, na spodku vreda robí sa zmätenie (granulácia) a konene vred sa zacelie.
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Mäkký anker môže zachváti nie len pohlavné ústroje, ale aj ústa, jazyk,

prsia, tvár alebo ruky i nohy, o je dôkazom toho, že nemusí by prenášaný

len poas pohlavného aktu, ale aj inak.

Lieenie:— 1 ) istota celého tela zvlášte rúk. Náhle vidíte, že sa an-
ker poukazuje, ite hne do lekárni a kúpte si nasledujúce veci (osobitne) :

lodoform '/4 ounce

Carbolic Acid solution (two per cent) 6 ounces

Separáte. Zohrejte Carbolový roztok, aby dos teplý bol, dajte z neho

do pohára a potom vymote si úd dobre asi za 10 minút, potom poutierajte

na sucho a zasypte miesto zastihnuté iodoformovým práškom. To robte dva

razy denne, ráno i veer.

2) Chráte sa alkoholických nápojov, pálenky, piva a vína. Držte sa

v istote a na noc môžte si priklada vlhké obklady. Ponevá stáva sa, že

mäkkého ankru môže povsta bubon, v tomto páde treba zosta v posteli

a na bubon priklada studené obklady jedon za druhým a náhle bubon dozra-

je, dobre je ho rozreza istým nožom alebo britvou a dobre vymy po pra-

sknutí bubna protihnilobným roztokom (Vi prostriedky protihnilobné).

Vôbec bubon otvorí sa sám práve tak, ako iný vred a potom má sa liei ako

vred.

3) Jestli sa vyrážky ukazujú užívajte tabletky

Protoiodide of Mercury (One sixteenth of a grain each).

Dávka:—Jednu po každom jedení. Alebo

4) Hydrarg. lodidi Rubri 1 grain

Potassi lodidi 4 drachms

Syrupi Sarsaparillae Comp. 2 ounces

Aquae 2 ounces

Dávka:—Lyžiku po každom jedení. Alebo

5) Hydrarg. Chloridi Corrosivi 1 grain

Potassii lodidi 2 drachms

Tinct. Gent. Comp. 3 ounces

Dávka:—Lyžiku po každom jedení.

6) Proti vypadaniu vlasov pri Syphilise daj zrobi túto mias.

Hydrarg. Chloridi Corrosivi 3 grains

Chloralis Hydratis 1 drachm
Resorcini ^/i drachm
Olei Ricini 1 5 grains

Alkoholis 4 ounces

Aquae ad 1 6 ounces

Natiera miesto kde vlasy vypadávajú.

Vo všetkých syphilistických chorobách obráte sa k lekárovi, ale len

k dobrému.
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OBRAZ 389.

Nástroj s ma-
eou proti ná-

kaze.

O MÁ LOVEK ROBI, ABY NEDOSTAL VENERICKÚ
NEMOC?

V lekárach predáva sa mas pod menom "Calomel Oint-

ment", ktorá sa má hne po obcovaní natre do kože pohlavné-

ho úda. Tá mas nech zostane na koži za 6 hodín a potom sa

mydlom a vlažnou vodou zmýva. V lekárach tiež možno kú-

pi tú mas v malých trubiciach, ktoré sú na jednom konci tenšie

a ahko môžu sa do dierky úda založi. (Vi obraz.) Takú

mas môžete si zastrieka do úda hne po obcovaní a potom asi

na druhý de vystrieka jednoduchou striekakou naplnenou

vlažnou vodou. Nikdy neužívajte takúto mas po druhej osobe,

lebo ahko by ste mohli dosta nemoc po om, alebo od neho.

Hlavná vec je istota a zdravý rozum.



XXV. KNIHA.

Ženské nemoce
a ich lieenie.

OBRAZ 390.

'STAROSTI, HLAVNE U ŽIEN, SÚ JEDOM ŽIVOTA.
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ZDRAVÁ A CHORÁ ŽENA.
"Naturalia non sunt turpia."

(o je prirodzené, nenie neslušné).

Z ahkomyselnosti a z pohodlnosti privodí si lovek mnohé nepriaznivé

a nezdravé stavy, ktoré ho prenasledujú, a ktoré sú: nemoce, utrpenia, strach,

domýšavos, ctižiadostivos at., ktoré sa mu stávajú radšej potrebou, než

aby ich považoval za zdraviu nebezpené. Mnohý lovek myslí, že sa vôbec

už z tohto chorobného stavu nevymaní a oddáva sa mu ako osudu. A predsa,

ke uvažujeme vec z rozumného stanoviska, vieme, že sa môžeme z takýchto

mátoh vymani. Veškeré utrpenia a nemoce by nemusely by, keby ud-
stvo poda zákonov prírody žilo, poda zákonov prírody jednalo a poda
zákonov prírody sa živilo. Dnešný nepriaznivý stav udstva je len následkom

obchádzania zákonov prírody a neposlušenstva k ním.

Zvlášte vidíme to u žien, ktoré mnohým chorobám podliehajú a tie úbohé

ženy myslia, že to tak musí by. Je to poutovaniahodnou zkúsenosou, že

tak zvané "ŽENSKÉ CHOROBY" v poslednej dobe dosiahly znaného roz-

šírenia a že málo je takých žien, ktoré by na nejakú "ženskú chorobu * netr-

pely. Ale kdeže máme príiny toho chorobného stavu hada? Poviem vám;
príina tohto leží v modernom našom živote, v spoloenských našich pomeroch

a nieto nádeje, aby tieto pomery v terajšej dobe zmenily sa k lepšiemu. Z
druhej strany samé ženy — matky sú vinovaté avojej chorobe alebo chorôb

ich dievok. Matky zanedbávajú výchovu dieva, ktoré by malý by pri-

hotovené k blížiacemu sa manželstvu a pôrodu; nedbajú (lebo mnohoráz

nevedia) a to, ke diea trpí na badniku alebo na chudokrvnos, ktoré

nemoce sú vemi rozšírené, a ktoré znane prekážajú vývoj ústrojov ženských.

U mnohých dievat poas prvého mesaného istenia je život tak prevrátený,

že nemoce aú nevyhnutné a preto nemáme sa omu divi, že už v tej dobe

postretávame sa u dievat z najrozmanitejšími chorobami.

Rôzne utrpenia považujú sa za prirodzený stav, avšak všetky tieto utr-

penia sú neprirodzené a nemôžu ani by Stvoriteom ustanovené pre vývoj

udský. Je to pravdivé odrodilstvo samých žien. Preto máme sa stara o

to, aby ženy boly postavené na pravdivé prirodzené stanovisko, ale o sa len

tak sta môže, ke ich pouíme o pohlavnom živote. Tak ku príkladu

mnohé ženy si myslia, že mesané istenie je prírodou daným prostriedkom

žene, aby tým celé jej telo od všetkých špín a neistoty oistené bolo. V
skutonosti však mesané iatenie je nie k tomu urené a je len klamom našej

výchovy, ke si namyslíme ,že sa pri mesanom istení "oist||me" a v nás

pozostávajúcich špín zbavíme. Otvorená kniha prírody uí nás, že mesané
istenie nie je k tomu urené; mesané istenie znamená odlúenie sa vajíka
každý mesiac raz a má sa zjavova vo vemi nepatrnom množstve. U žien

prírodných národov tvorí toto istenie 15 gramov a netrvá alej, než práve

ten as, ktorý je potrebný k odluovaniu sa vajíka to jest 5 alebo 8 hodín.

Všetko o sa po tej dobe stáva, je neprirodzeným teda škodlivým. U žien

divokých národov nie je toto "istenie tela" žiadnym vyluovaním nezdra-

vých, choroboplodných látok, ale prírodným vymiesovaním, ktoré nespôso-
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OBRAZ 409.
\

POHLAVNÉ ÚSTROJE ŽENSKÉ.
1. hrubé revo; 2. moový mechúr; 3. studná kos; 4. moovod ; 5. vchod pošvy ; 6. studne

sramby ; 7. výnelok; 8. krvná cieva; 9. miecha (chrbtový špik); 10. páter; 11. telo materníka;

12. prieka medzi telom a hrdlom materníka (vnútorné ústa); 13. hrdlo materníka; 14. vonkašie ústa

materníka; 15. ritná kos; 16. ri.

buje žiadne choroby, ale radšej dáva žene príjemné pocity. Úelom
mesaného istenia teda je to, aby každomesané neoplodné vajíko odvá-

dzané bolo a k tomu úelu nepotrebuje príroda žiadneho krvácania z mater-

níka. Každé väšie krvácanie je chorobné a zakladá sa na predráždivosti,

na neprirodzenom tlaku prírody nezdravé látky vymieta a konene na ne-

správnej životospráve. Každé väšie krvácanie soslabuje ženu a to nemôže

by úmyslom prírody ponevá bolo by to protiprírodné. Mesané istenie

nie je žiadnym utrpením, ale posilením ženy; ona nemá sa ho bá, ale sa mu
teši, lebo jeho úelom je každomesané posilenie ducha a tela.

Dalo by sa o tej veci mnoho písa, ale rozsah tejto knihy nedovouje

nám, aby sme sa rozpiísali tak podrobne, ako by toho ženské nemoce a celý

ženský život následkom svojich dôležitostí zasluhovaly; avšak viem, že nájde

ctená itateka v nasledujúcich riadkoch vysvetlenie a pouenie, ktoré bude

ma blahodarný vliv na u i na jej dcéry, jestli ich poda zásady v tejto knihe

vysvetlenej vychová. Preto prajem si, aby kniha tá dostala sa do rúk

dievat a žien; do rúk žien, ktoré v svojej nevedomosti nevedia si pomôc;
do rúk dievat, ktoré z materinských rúk dostávajú sa do rúk manželských

bez pouenia; do rúk dievat, ktoré majú vstúpi do stavu manželského;

do rúk dievat v dobe dospelosti. Chcem, aby naše ženy mi rozumely;

chcem, aby naše ženy našly popud k lepšiemu poznaniu pravdy a základ k

lepšiemu budovaniu životného šastia na podklade správneho poznania bez

prímiešky falošnej stydlivosti a bez prímiešky dráždivej pikantnosti, pru-

dérie, — a i sa mi to podarilo, to dokáže budúcnos.

BUDOVA ŽENSKÝCH ÚSTROJOV POHLAVNÝCH.
Jedna as ženských ústrojov leží vone na povrchu tela a as dôležitej-

šia, ktorá slúži ku rozplodzovaniu udského pokolenia, spoíva dobre

ukrytá v panvinej dutine.

PANVICA.

Panvica je kostený kruh nachádzajúci sa na dolnom konci trupu.

Pozostáva z krížovej, ritnej a dvoch kýových kostí a jej otvorom prichá-

dza plod pri pôrode na svet.
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Krížová kos tvorí zadnú stranu panvice, je trojuhlastá a vyzerá ako

rýl. Jej dolný konec pojí sa s ritnou kosou a jej strany spojené sú kýo-
vými koítiami. Horná as spája sa s posledným obratom brušným a tu

sa tvorí predhorie.

Ritná kos pozostáva z troch nevyvinutých obratov, spája sa s krí-

žovou kosou a je tiež trojuhlastá.

Kýové kosti tvoria po dvoch stranách panvicu. Na ich vnútorných

plochách je oblúková iara a na zvonkajších plochách sú klubové jamy, s

ktorými sa klby, v tak zvanom klubovom lánku spájajú. Spodný konec

sedacej kosti je sedací hrbo a od toho nazad tr sedacej kosti. Spájanie

studnej kosti s kosou opanej strany tvorí studnú záponu a pod tou roz-

chádzajú sa kosti a tvoria studný oblúk. Prednú as panvice menujeme
studným okolím, jej strany kýami, jej zadnú as krížnym okolím a jej

dolnú as zadkom.

ŽENSKÉ POHLAVNÉ ÚSTROJE.

Ženské pohlavné ústroje delíme na vnútorné a zovnútorné asti. Vnú-

torné asti sú pošva, materník, vajcovody a vajeníky (k tým poítame i

prsníky) ; tie asti slúžia ku rozplodzovaniu udského pokolenia. Zovnú-

torné asti sú: Studný vršok, veké studne gamby, výnelok, malé gamby
a panenská blana.

Pošva (Vagina) je svalovatá, vemi rozažitená, so sliznou blanou vy-

rutrovaná, asi 12 centimetrov dlhá cieva. Spojuje materník s vnútornými

rodidlami, zaína sa v tak zvanom poševnom vchode a ztadiato tiahne

nahor do tak zvanej poievnej klenby.

Materník (Uterus) je hlavným orgánom pohlavných ústrojov ženských;

leží nad pošvou medzi mechúrom moovým a koneníkom, v prostrednej

iare malej panvici. Je to dutina, silnou svalovou stenou ohraniená, a má
podobu hrušky.

Vajcovody (Fallopian Tubes) sú tenké, úzke cievoky, tiahnú po oboch

stranách od dna materníka k panviným stenám a ústia tesno nad vajeníkmi

do dutiny brušnej.

OBRAZ 410.

ŽENSKÁ PANVICA.
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OBRAZ 411.

MATERNÍK, VAJCOVODY A VAJENÍKY.
1) vajeníky; 2) vajcovody; 3) strapcovité konce vajcovodov ; 4) otvor avého vajcovodu;.

5) strapcovité konce pravého vajcovodu—pohad zo zadku; 6) strapce spájajúce konce vajcovodov

« vajeníkami; 7) sväzky vajeníkov; 8) a 9) široký sväzok; 10) materník ; 11) hrdlo; ifl vonkajšie

ústa; 13) polva.

OBRAZ 412.

Ženský prsník.

OBRAZ 413.

aoky prsných žliaz.

A) hroznovité asti aoku ; B) malé kanálky

;

C) prievod formujúci sa menšími kanálkami.

Vajeníky (Ovaria) sú podlhasté, ploské telieska a ležia po oboch

stranách materníka. Vo vajeníkoch tvoria sa ku rozploovaniu potrebné

zárodky.

Ženské prsia sostávajú z hroznovité srazených žliaz, ktoré vyluujú

novorodzeniatku potrebný pokrm — mlieko a zasielajú ho asi 1 6. mlieko-

vodami (rúrkami) do hlávky — prsnej bradavice.

DOZRIEVANIE A VYLUOVANIE SA VAJÍKA.

Ženské vajeníky hrajú vekú rollu. V nich nachádza sa veké množ-

stvo drobnukých mieškov (mechúrikov), ktoré po ich vynálezcovi, de

Graafovi, menujeme Graafovými mechúrikami a poet ktorých pái sa na

20 do 40,000. (Obrazy 391—398 vyobrazujú Graafove mechúriky.)

Ohadom na ich vekos, sú mechúriky vemi menlivé; mnohé sú oku

viditené a iné dajú sa vide len pod silným drobnohadom. Apráve .sú

tie mechúrky pri narodzení dievatka prítomné, ich innos poína sa až vo

veku dospelosti a od poiatku dospelosti až do konca zmeny života rastú

a vyvíjajú sa. Mechúriky naplnené sú bielo-žltavou tekutinou a na dne v
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XLV. TABUKA.

Obr. 391 Obr. 392 Obr. 393 Obr. 394

Obr. 395 Obr. 396 Obr. 397 Obr. 398

Obr. 399

^^^ Obr. 401 Obr. 402 Obr. 403 Obr. 404 Obr. 405

Obr. 406 Obr^407 Obr. 408

GRAAFOVÝ MECHÚRIK.

XLV. tabuka vyobrazuje zretedlne Graafový mechúrik, vajíko a jazvu.

OBRAZ 391. znázoruje vajíko na dne Graafového mechúrika; nad vajíkom je biela tekutina

• pod vajíkom je krv. Krve stále nabúda, vajíko sa dvíha a biela látka sa menší, ako to vidíme na
olrazoch 391. do 398.

Potom mechúrik istotne praskne a vajíko uteká z mechúrika von, ako to vidíme na obraze 399.

Tým prasknutím každé vajíko zanecháva po sebe žltú jazvu vo vajeníku, ktorú v lek,ájrstve

menujeme "Corpus luteum." Jazva neskoršie zmizne, ke vajíko nebolo oplodené a naopak, jestli

©plodenie nastalo, jazva zostane viditenou tak, že poet jaziev na vajeníkoch súhlasí s potom oplo-

denia, ktoré u ženy nastalo.

OBRAZY 400 do 408. znázorujú stupovité menšenie sa jazvy až konene celkom zmizne alebo

tostane malinká jazva znázornená na obraze 408.
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nich nachádza sa maHké, sotva viditené vajíko, ako je to znázornené na

obrazoch 391—398.

Vajíko je sférické (guovaté) tehesko, tri desatín milHmetra veké a

pozostáva zo živej, protoplasmickej látky (cytoplasmy) , zo zárodkového

mechúrika (nucleolus). V stredišti cytoplasmy nachádza sa zrnkovitá tuná
hmota (vitellus) alebo prosto povedano žltok. Obvodná as cytoplasmy

je jemnou, žiariaci — páskovanou obrubou obklopená, ktorá v lekárstve

menuje sa "Zóna pellucida" alebo "radiata".

Jestli prezkúmame vajeníky asi tri týždne pred mesaným istením,

veký rozdiel medzi Graafovými mechúrkami nenájdeme. Ale o týžde
neskoršie, to jest ku konci štvrtého týžda každý mesiac, jeden z mechúrikov
nazdáva sa by väším, vzrastá a ten vzrast rýchle pokrauje. Mechúrik
podobá sa zapálenému, dozrievajúcemu vredu, ktorý môže sa rýchle otvori

alebo prasknú. Skutone i mechúrik praskne a maliké vajíko takým spô-

sobom oslobodené, vyluuje sa — uteká.- Ten stav menujeme dozrievaním

vajíka (Ovulácia), ktoré v svojej dozralosti putuje cestami nižšie opísaný-

mi do materníka a tam pozostane alebo zahynie a ako také vyhodené býva
von.

OBRAZ 414.

Ženské vajíko (Tisícnásobne zväšené).

CESTA VAJÍKA.
Cesta vajíka do materníka je vemi zaujímavá ,a aby ctená itateka

tomu dobre porozumela oprobujeme to, ako najlepšie, zretedlne opísa.

Spomenuli sme, že vajeníky ležia po oboch stranách materníka hne pod
strapcovými koncami vajcovodov a sú spojené s materníkom pomocou krát-

kych vajcovodových sväzkov ako to vidíme na obraze 411. íslo 7.7. Cez
tie krátke sväzky ide malý priechod. Hne nad vajeníkami ležia vajco-

vody ako to vicfíme na obrázku 411. íslo 2.2, a ktoré vyzerajú ako nejaké

trúby; trubastý konec nachádza sa blízko vajeníkov a tenší konec spojuje

sa 8 materníkom (Vi obraz 411. íslo 7). Otvorený konec vajcovodov
delí sa na malé, prstom podobné výrastky, ktoré môžeme vide na obrázku
411. ísla 3, 4, 5. Tie výrastky menujú sa strapcami (Fimbriae) a spojujú

všetky rúrky s vajeníkmi, ako to vidíme na obrázku 411. íslo 6. Teraz
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vráme sa k vajíku. Vylúené vajíko putuje ku otvorenému koncu vaj-
covodu a tie, prstom podobné strapce (obraz 411. ísla 3, 3, 4, 5,) obklo-
pia, podvihnú a vahujú vajíko do vajcovodu. Náhle sa dostalo vajíka
do vajcovodov, tie sa poínajú za ním sahova a pchajú vajíko do mater-
níka. Vylúenie vajíka z vajeníka stáva sa obyajne v dobe, ke sa me-
sané istenie skoní, apráve niekedy stáva sa až na tretí de po me-
sanom istení a cesta z vajeníkov do materníka trvá od dvoch do šes
dní. Z toho vidíme, že vajíko prichodí do materníka až po skonení me-
saného istenia a niekedy až na druhý, tretí ba i na piaty de po mesanom
istení.

O SA STÁVA S VAJÍKOM V MATERNÍKU?

Náhle vajíko dôjde do materníka, obkloplí ho jemná zvláštna blana,,

ktorá sa menuje padacia blana alebo decidua. Pri príchode do materníka
vajíko sa v tej blanke zahniezdí a v nej leží. Jestli je vajíko v materníku
neoplodené, blanka sa poddá a býva vyhodená spolu s vajíkom zo žen-

ského tela. Náhle je vajíko z tela vylúené, poatie až do druhého mesa-
ného istenia stane sa nemožným, lebo vylúením sa vajíka, druhého
dozrelého vajíka nieto, aby sa plod prija mohol. Osud oplodeného va-

jíka opísal som pri "Tehotnosti", o vi.

MESANÉ ISTENIE (MENŠTRUÁCIA).

Mesané istenie (mesaka, mesaný kvet, krvotok, mesaný as) ne-

môžeme považova za nemoc, ale radšej za fisiologickú potrebu. Medzi
udom panuje klamný náhad, že krvotok je akési samoistenie organismu

a že odvádza špatnú krv z tela. Dozaista je to klamná domnienka lebo.

krvotok je práve taká krv, ako tá, ktorá prúdi cievami, len že ie trochu roz-

riedená a smiešaná neistými odmieškami ústrojov, cez ktoré prechádza. Pri

zastavení krve povstanú vážne poruchy, — nie sná preto, že zadržaná krv

obsahuje jedovaté súasti, ale preto, ponevá celé telo musí trpe tým, že

nemôže prirodzený úkon prijs k miestu. Teda krvácanie nie je ni iné, než

zjavný následok pochodu odohrávajúceho sa v pohlavne dozralom ženskom
tele a to v uritých dobách. Týmto pochodom je dozrievanie vajíka alebo

ovulácia ukonená. U zdravej ženy každlých 28 dní dozrieva vo vajeníku
jeden Graafov mese a tým, že praskne a obsah svoj vyprázdni do vajco-

vodov a ztadiato do materníka, stávajú sa cievy materníka napnuté tak,

že na niektorom mieste sa roztrhnú a obsah ich vyteká von. Krv vytekajúca

je tmavej barvy, šliamom smiešaná. Ponevá poas mesaného istenia sú

ústroje nervového a ústroje krvných ciev znane vzrušené a slizná blana

materníka v týchto doch je uvolnená a nadurelá, takže stáva sa o mnohá
citlivejšia proti všetkým poruchám a podráždeniam, preto nech sa každá žena

chráni v tejto dobe od telesných i duševných námah a nech dáva pozor, aby

v tie dni sa neprechladila.

Pravidelné mesané istenie dostavuje sa raz každých 28 dní a trvá od
troch do šes dní. V severnej Európe a v severnej asti Spojených Štátov

dostávajú dievky mesané istenie medzi 12. a 15. rokom. V teplejších

krajoch o tri alebo štyri roky skoršie, lebo tam udia rýchlejšie dozrievajú.
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V 9.
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poskytuje rýchlu pomoc. (Návod upotrebenia párového kúpea vid* v ob-

sahu "Párové kúpele.'*)

2) Pri vekých boastných záchvatoch, zrob si obkladok z anového
semena, posyp ho práškovaným káfrom, prilož si ho na dolnú iastku pátera

(na okolie advienok) a opáš sa opaskom tak aby obkladok dobre na mieste

zostal.

3) Pri stálych boasach, opakujúcich sa každý mesiac, najlepšie je

ke si ženská kúpi v lekárni výah, ktorý sa predáva pod menom Tincture of

Viburnom Opulus a z tej tekutiny užíva treba už asi tri dni pred mesaným
istením po 5 kvapiek v šialke horúcej vody tri razy na de. Náhle sa krvá-

canie poína, možno užíva desa kvapiek v pol šialke horúcej vody každú
hodinu a opakova tak dlho, kým boasti neprestanú.

4) Vezmi erstvo nastrúhaného chrenu pol šialky

Boroviky (Holland Gin) jeden pint.

Smiešaj a užívaj z tej miešaniny po jednej lyžke jedacej tri alebo štyri

razy denne.

5) Kúp si v lekárni EJixir Dysmentonic 4 ounces a užívaj z toho elik-

siru po jednej lyžike v pol šialke horúcej vody tri razy na de a ke sa

krvácanie pokazuje a boasti prichádzajú, užívaj po jednej lyžike v pol šialke

horúcej vody každú hodinu, kým bô neprestane.

OPUCHNUTIE PRS POAS PRVÉHO MESANÉHO ISTENIA.

Opuchnutie prs pochodí od prekazenia krvi a prekrvenia prsných žliaz.

Vyskytuje sa najviac u dievok poas prvého mesaného istenia; ale sú prí-

pady, že prsia opuchnú i v inom ase. Pri opuchnutí prsia príliš ervenejú,

pália, bolia a apráve nemoc nie je nebezpená, ale za to je dos nepríjemná.

Lieenie:— 1 ) Obklady na brucho a na prsia.

2) Rozpusti jednu lyžku horkej soli (Epsom Salts) v jednom pintu stu-

denej vody a tým roztokom umýva prsia viacráz denne a na noc priloži

obklady do roztoku namáané a v om vykrútené.

3) Stara sa, aby stolica bola poriadna.

Akonáhle krvotok nastane, nemoc sa ztratí sama od seba.

^ ^HHiliiitlf

ŽENSKÝ PÁS.

Nevyhnutelne potrebný predmet pre zachovanie istoty tela i bielizne poas mesaného istenia.
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OBRAZ 416. OBRAZ 417.

OBRAZ 416. znázoruje pekne vyvinuté orgány ženské.

OBRAZ 417. naproti tomu vyobrazuje zohyzdenú, neprírodnii postavu.

ŠUROVAKY.
Prinútenie — to väzenie;

A v slobode — jak v jahode.

Plno skoku — i úroku.

Jak nerozumné a nezdravé sú ženské odevy, dokazuje sa stále a predsa sa

v tomto prípade neiní žiadna náprava. Koko už rokov sa píše proti tým
muidlám (šurovakám), ale to sa len píše a v skutonosti ni sa nerobí;

naopak, tento netvor a hubite ženského tela a zdravia ím alej tým viac

stáva sa ohyzdnejším a záhubnejšiím jakosti i tvaru. Pomaly bude ženská ma
i nohy "vyšurované" — dnešný kroj siaha už po kolená.

Stískaním šurovaky vznikajú nezriedka vemi vážne choroby brušné,

prsné a pohlavné. Obraz 416 znázoruje nám prírodnú formu ženy; orgány
ležia na svojich miestach; púca, peená, žalúdok a revá môžu pracova
prirodzene, ponevá majú dos miesta k práci.

A o vidíme na obrázku 417? Korzetové prúty tlaia prsia, zamedzujú
tým nielen ich vývoj ale dávajú základ k rôznym chorobám. Tieto muidlá
tlaia srdce, opozd'ujú jeho prácu a vedú k mnohému zamotaniu, ktoré môže
spôsobi náhlu smr. Surovaka oslabuje žalúdok a púca, obmedzuje ich

innos, takže môžeme pripisova žalúdkové neporiadky, zácpu, suchoty v
mnohých prípadoch jedine vlivu šurovaiek. Šurovaky oslabujú peeu
a svaly celého hrudníka. Najhoršie je to, že materník a vajeník následkom
ustaviného tlaku sú s miesta pohnuté a tým sa výkony týchto orgánov zasta-
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vujú, následkom oho povstávajú zase rozliné tak zvané "ženské nemoce".

A teraz spomneme ešte o falošných prsiach. Krajíri vypchvávajú šaty

vatou na prsiach. To je nielen podvod, lebo nikomu nenapadne poklada
umelé prsia za prirodzené, ale je takéto vypchávanie i vemi škodlivé lebo

vata ohrieva a tlaí na prsia a na prsné žazy a zamedzuje ich vývoj. Kde sa

"musia" prsia umelým spôsobom zväši, nech si ženská kúpi falošné prsia,

ktoré sú vzdušné robené a môžu sa nosi bez škody, napodobujúc pri tom o

mnoho lepšie prírodu.

PRÍLIŠNÉ MESANÉ ISTENIE.
(Menorrhagia.

)

Mnohé ženy majú príliš dlhotrvajúce istenie. Príinami môže by všet-

ko, o centralizuje (sústreduje) krv k materníku ako prílišný alebo nedosta-

toný telocvik, veké telesné namáhanie, ažká práca, tesné šurovanie sa,

nezáživný pokrm, ztrata plodu a iné.

Príznaky:—Klesajúce, dolu ahajúce boasti; závrat; bô hlavy, bô na
okolí advienok a v krížoch; veký nepokoj a rozúlenie; ztrata chuti k jedlu,

nervosnos at. Pri prílišnom krvácaní treba vyzkúma i nevychádza krv

v kusoch. Jestli áno, to znaí, že je materník v neporiadku, lebo krv tepenná
sa nesráža. U zdravých dobre vyvinutých žien, ktoré chutne jedia a dobre
si zapíjajú, také neporiadky nerobia ažkosti. Kde je však ztrata krve veká
a poznávame to na dievau po tom, že zrazu poína slabnú, tam treba sa

chyti lieenia.

Lieenie:— 1) Starajme sa aby dieva alebo ženská ležaly pokojne a
aby sa varovaly od dráždivých jedál a nápojov; tak samo škodí i káva, aj a

múne jedlá.

2) aj z Amarantových listov pi po šialke tri razy denne.

3) Užíva zo škoricovej tinktúry (Cinnamon Tincture), po jednej kávo-

vej lyžike v pol poháre osladenej vody každú hodinu alebo dve.

4) Silný aj zo škrupinových jahôd (Sumách Berries) užívaný po pol

šialoky tri razy denne tiež dobre pomáha.

ZASTAVANIE MESANÉHO ISTENIA.

Zastavenie mesaného istenia v lekárstve delíme na:

1 ) Neprítomnos mesaného istenia celkom dospelej, vyvinutej sa oso-

by (Emansio mensium).

2) Zadržanie mesaného istenia (Suppressio mensium) o znaí, že

osoba už mala mesané istenie, ale následkom prechladnutia alebo dajakej

inej príiny istenie sa zadržalo.

3) Prekazené mesané istenie (Retentio mensium) ; v tomto stave na-

hromadí sa matéria v materníku alebo v pošve následkom tak zvaného srast-

nutia-neprebitia pannenskej blanky (Imperforate hymen) alebo astejšie ná-

sledkom zavrenia pošvy skrze hojacie sa vredy; ten tretí stav patrí do rúk

dobrého ranhojia (Surgeon). Neprítomnos mesaky v dospelom veku ne-

má ženám nespokojnosti robi. Taká neprítomnos mesaky je nie nebez-

pená a nebolí a preto najlepšie je necha to matke prírode. Rôzne lieenie
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V tomto stave viac môže škodi než osoži, lebo zle vyvinuté ústroje môžu by
na veky zkazené.

iná je to pri zadržaní mesaného istenia. Tie prichádzajú astejšie a

tu je pomoc potrebná.

Príiny:—Tehotenstvo; sediace zamestnanie v neprevetrených miestno-

stiach; prílišná ztrata krve; náhle a chronické nemoce; pohlavné roztopaš-

nosti; mnohoráz zadrží sa krv poas krvácania následkom prechladnutia,

premoknutia tela a nôh, sedenia na studenej zemi, jedenia sladoadu (Ice

cream), náhlych náruživostí, ako hnev, strach, veká rados at. Zadržanie

mesaného za dva alebo tri mesiace prihodí sa asto po ženbe následkom

vekej rozulenosti.

alšia príina leží v malicherne malom, stisknutom, zmordovanom drie-

ku, ktorý prevrátená móda (šorovaky, korzety) tohoto rozpustlého, bez-

božného veku považuje za ideál ženskej krásy, za zosobnenie spanilosti a za

dokonalos ženskej úbeznosti. Oh, o za výstava udského bláznovstva a

hlúpej slepoty! Co za zázrak nesmyslu a odvážlivosti je ten dnešný, marno-

mysený pokus modistiek a šperkáriek, ktorým chcejú prerobi, zlepši a

opeknejši tú krásnu, príažlivú Božskú postavu, formu, ktorej poatie dostalo

svoju nepoškrvrnenú pea pri speve ranr^ých hviezd a radostnom volaní

všetkých tvorov Boha!

Príznaky :^—Ke všetky vonkajšie príznaky ženskosti sa zjavily a me-

sané istenie sa nepokazuje, ale pri tom pozorujeme bô, ažkos v hlave,

krvácanie z nosa, klopanie srdca, krátky dych pri najmenšom namáhaní, sla-

bos v nohách, ztratu barvy líc, bô v drieku a v dolnej asti brucha, — tie

známky môžu sa považova ako príznaky, že príroda usiluje sa prítomné va-

dy napravi.

Lieenie:— 1 ) Zrobte si z verbeny (Verbena officinalis) silný aj a pite

2 neho po šialke tri alebo štyri razy denne,

2) Kúpte si v lekárni tinktúru z hadového korea (Cimicifuga racemosa)

a užívajte po jednej lyžike v pol šialky horúcej vody tri razy denne.

3) Olúpajte a na kúsky porežte jednu cviku, nalejte na tie kúsky jeden

pint dobrej pálenky a nechajte stá za tri dni. Potom užívajte z toho po
jednej lyžke tri alebo štyri razy denne.

Z vyššie opísaných prostriedkov užívajte ten, ktorý máte pri rukách.

4) Kúpte si v lekárni 12 tri gramových práškov "Beátin" a užívajte tri

alebo štyri prášky denne.

5) Užívajte štvr až do pol lyžiky boraksu tri alebo štyri razy denne.

6) Veer, ke máte ís spa, mote si nohy v horúcej vode, do ktorej

dodajte trochu horici (Mustard seed).

Poznámka:—Pri lieení zastavenia mesaného istenia treba sa postara

v prvom rade o to, aby príina bola odstránená. Sú prípady, že táto nemoc
príde na ženu preto, že má neistú kožu, takže cez u nemôže neistota vy-

chádza z tela, alebo je žena nedobre obleená, následkom oho jej je zima,

koža sa sahuje a neprepúša neistotu na povrch. Nemocná pri vymoení nôh
veer v horúcej vode, ako sme to poznamenali pod . 6), nech si ahne do
postele a dobre sa pozakrýva. Dobre je priklada horúce obklady na nohy,

kríže a chrbát. To uaví nemocnej, lež krém toho má užíva vyššie podané
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lieky, aby ústroje tela priviedly sa do pravidelnej innosti. Dobre je umýva
celé telo a po umývaní má sa ono dobre vydrhnú, vytre suchou handrou
alebo runíkom. Treba da pozor, aby nemocná mala riadnu stolicu. Satý

majú by teplé, aby nemocnú chránily proti zmene poasia. Nohy majú sa

drža v teple a aby vždy suché boly. Prechádza sa po erstvom povetrí

z poiatku menej a potom viac a viac. Pokrm má by jednoduchý, záživný,

hedráždivý. Takým spôsobom docieli sa úplné uzdravenie. Jestli sú nejaké

fisiologické chyby príinou choroby, tam lieky pomáha nemôžu a len dobrý

ranhoji (surgeon) môže také chyby napravi,

BÔ V KRÍŽOVÝCH SVALOCH.
(Coccyodynia.

)

Bô vzniká vo svaloch, ktoré sú pripevnené k dolejšiemu koncu chrbto-

vej kosti. Pri tejto nemoci ide skoro bez výnimky o ženy v strednom veku.

Pokladom týchto chorôb môžu by zácpa, ktorá sa u žien vemi asto vysky-

tuje, alej nemoce materníka, advín, miechy, zlatá žila at. Každý po-

hyb, každé vyprázdnenie riev, ba i kaše a kýchanie môže zapríini záchva-

ty boasti, ktoré vychádzajú obyajne z krížovej kosti ku koneníku, ku mo-
ovému mechúru alebo ku advienkam.

Lieenie:^— 1 ) Vi lieenie pri "Ischias".

2) Denne sedáce kúpele (teplé).

3) Dajte si pripravi nasledujúci liek:

Extr. Belladonna 2 grains

Extr. Hyoscyamus 2 grains

lodoform 2 grains

Cacao Butter 1 60 grains

M. For 8 suppositories. Vopcha jednu základku do riti pred líhanfm

do postele.

4) Masáž dobrým linimentom,

BIELOTOK — BIELE ÚPLAVY.
(Whites—Leucorrhoea)

Na poiatku tejto kapitoly spomenuli sme, že ženské rodidlá vyfutrova-

né sú sliznou blanou. Tá blana z'rozmanitých príin môže sa niekedy — ba

vemi asto — zapáli a následkom takého zapálenia nastane bielotok. Málo

je žien, ktoré by niekedy netrpely na bielotok. I tie najistejšie a najporiad-

nejšie ženy, najmä v lete, trpia na túto nemoc.

Príiny:—Nepriamych príin je vemi mnoho; nepravidelné mesané
istenie, neistota, veké namáhanie, chudokrevnos, badnika, sedacie za-

mestnane, to jest, ke žena musí celé dni sede, chronická zácpa, dlhé ple-

kanie nemluvat, ztrata plodu, vredy a padnutie materníka, priasté obco-

vanie s mužom a iné.

Hlavným príznakom bielotoku je to, že z pohlavných ústrojov ženy vy-

teká biela, niekedy žltavá matéria, ktorá je odporného zápachu. Žena je ba-
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OBRAZ 418.

Jednoduchá striekaka (Fountain syringc).

dá, oi sú tupé, dostáva závraty hlavy, klopanie srdca, srdce bije nepravidel-

ne, pri pohybovaní sa cíti žena boas v krížoch a slabinách, materník sa

zväší a klesne na jednu alebo na druhú stranu. Niekedy sú i krvotoky prí-

tomné a konene i hystéria sa asto pridruží.

Lieenie:— 1) Niekedy povstáva bielotok zo zlého zvyku samoprznenia

(samogvaltu), ktorý zvyk je, bohužia, vemi rozšírený a dopúšajú sa ho

nielen dievky, ale i staršie ženské. 2e vylieenie sa z bielotoku pochádzajú-

ceho následkom toho prekliateho, telohubiaceho, zvyku je nemožné, kým sa-

moprznenie nie je zanechané, samo sebou sa rozumie.

Takým nešastniciam radíme, aby ten zlý zvyk zaraz zanechaly, od

ostrých pokrmov a od silných nápojov, ako káva, aj pivo, pálenka atd*., sa

chránily a da možnosti telo svoje každý de studenou vodou umývaly.

2) Žena má dba o istotu. Niektoré ženy sná nikdy neumývajú svo-

je pohlavné ústroje, takže majú tam špiny a smradu. Každá žena mala by

OBRAZ 419.

Striekaka s ochrannou základkou.



468 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

ma k tomu cieu striekaku k vymývaniu pohlavných ústrojov. Nemocná,

trpiaca na bielotok, má každý de vyjs na erstvý vzduch a vystavi sa slne-

ným lúom. alej radíme každej žene, aby dbala o riadnu stolicu.

3) Vystrekovanie pošvy teplým mliekom alebo slabým ajom zastaví

niekedy bielotok bez alších prostriedkov.

4) Rozpusti jednu malú kávovú lyžiku bieleho liadku (Alum) v kvarte

vody a s tou tekutinou vystrekáva pošvu veer pred l'íhaním, alebo:

5) Dajte jednu kávovú lyžiku dubeky (Tannin) do kvarty vody a

tým vystrekujte si pohlavné iastky, alebo:

6) Vezmite hrs dubovej kôry a varte ju asi za 20 minút v jednej kvarte

vody. Precete a zastriekajte si to do pošvy. Vyššie opísané lieky užívajú

sa na vystriekanie ústrojov, o sa obyajne robí raz na de, veer pred spa-

ním. Karbolová voda tiež pomáha, ale dáva pozor, aby prisilná nebola.

Vnútorné prostriedky lieenia sú nasledujúce:

7) Kúpte si v lekárni jednu unciu divého vinného korea (v lekárach

menuje sa Berberis aquifolium), stojí to asi 15 centov. Tú jednu unciu ko-

rea dajte do pinta vody a varte ho za 15—20 minút; potom precete,

oslate a užívajte z toho odvaru po dve šialoky denne za dlhší as a k tomu

vystrekujte si pošvu ako vyššie sme radili.

8) Z vinného korea môžete si i tinktúru zrobi a odloži pre potrebu.

Dajte dve lyžky jedacie, alebo jednu unciu korea Berberis aquifolium do

pinty špiritusu alebo pálenky a nechajte to stá za dva alebo viac dní. Po-

tom môžete precedi cez isté, husté plátenko a užíva z toho po lyžike tri

razy denne.

9) Professor Hammon radí aj, olej alebo tinktúru z krvavníka. Caj

sa robí tak, že dáme dve lyžky krvavníka na pintu horúcej vody a z toho

užívame po dve alebo tri šialoky tri razy denne. Na tinktúru berú sa dve

lyžky krvavníka na pint špiritusu a nechá sa stá a potom dávka je asi lyži-

ku tri razy denne. Olej najlepšie je kúpi v lekárni a užíva z neho po 1 5-20

kvapkách tri razy denne.

Pri lieení bielotoku vekú roUu hrá diéta. Bravovina je škodlivá a

máte ju zanecha na as. Jes možno dobré, volové mäso, polievky, ovocie,

zeleniny at. istota má by na dennom poriadku; každý veer si zastre-

kujte na ležiaky v posteli a tekutinu nechajte v pošve za 5 do 10 minút. Ta-

kým spôsobom vylieite sa do istá a zašporíte si veké peniaze, ktoré by

ste malý plati lekárovi.

BADNIKA (CHLOROSIS).

Badnika asto vystupuje s chudokrvnosou. Badnika nespoíva na

zmenšení množstva krve, ale na zhoršení jej j akosti. Badnika u dievat

má asi také príznaky, ako chudokrvnos. Dievky sú obyajne badé; oi
majú zapadnuté, ústa, oné vka a diasná sú badé, sivasté; niekedy nohy

puchnú ako pri vodnatielke; vždy im je zima a pri najmenšom vetríku trasú

sa na celom tele; hore a dolu schodami nemôžu ís, lebo hne mávajú ohro-

mné klopanie srdca; neporiadky žalúdka a zácpa sú na dennom poriadku;

trpia na nervové slabosti, na hystériu, raz plaú, druhý raz sa smejú at.
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Príiny:—Medzi hlavnými príinami sú duševné nemoce ako: tuha za

rodinou, vnútorný nepokoj, beznádejná láska, zlé zvyky, samoprznenie a iné.

Mnohí pokladajú badniku a chudokrvnos za tú samú nemoc, lebo prízna-

ky sú bezmála tie samé i pri badnike i pri chudokrvnosti a predsa rozdiel

miedzi nimi je veký, lebo ako sme už spomenuli, chudokrvnos znaí zníže-

né množstva krvi, kdežto badnika znaí zhoršenie jej. Z badniky môže
povsta aj bielotok.

Bielokrvnos je nemoc ústrojov tvoriacich krv. Ponevá pri tej nemoci

jesto bielych teliesok krvných v krvi viac, než ervených, preto nemocné oso-

by vyzerajú vemi bado. Hlavným príznakom bielokrvnosti je ažká bad-
nika, okrem toho mdloby, zväšenie sa sleziny, silné krvácanie z nosa, z púc,
z riev a z modzgu. Niekedy dostavuje sa veká horúka, ktorá sa potom
koní s vekým vysilením a -— smrou; niekedy zase môže sa nemoc aha
i za niekoko rokov.

Lieenie badniky i bielokrvnosti je také ako bolo opísano pri chudo-

krvnosti. (Vi "Chudokrvnos".) Dobrý pokrm, erstvé povetrie, pohyb,

telocvik, istota sú vemi odporúané.

ZAPÁLENIE POŠVY.

Jestli sa slizná blana pošvy zapáli, povstane katar a teenie slizoviny;

taký stav menujeme zapálením pošvy (Vaginitis). Môže by náhly i chro-

nický. Príinami môžu by najprv neistota, lebo mnohé ženy nedbajú o

pohlavné asti tela, takže sa v nich nahromadí špiny a následkom neistoty

zapália sa blany pošvy. 2eny malý by sa drža v istote a aspo každý dru-

hý de umy si plodidlá i rodidlá, práve tak, ako si tvár a ústa umývajú.

alším príznakom môže by podráždenie sliznej blany pri obcovaní alebo ná-

sledkom samoprznenia (Vi samoprznenie žien). Ale najhoršou príinou

tohto stavu je otrávenie následkom kapaky alebo syphilisu. Také nákazy

môžu dosta ženy ód neistých mužov, ale sú prípady, že ich dostávajú aj v
Príznaky :—iPálenie a napuchnutie sliznej blany v pošve; bô medzi

záchodoch at., kde sa jedy môžu dosta do ich tela.

pošvou a riou; nútenie na mo; výtok, najprv biely, neskoršie hnisavý a
smradavý z pošvy; svrbenie a dráždivos zachvátených astí.

Lieenie:— 1) Umývajte si plodidlá i rodidlá alebo sa denne kúpajte.

K tomu slúži sediaci kúpe, ktorý má trva asi 20 minút.

2) Vystrekujte pošvu pomocou striekaky s praslikovým odvarom
alebo odvarom t dubovej kôry, ako sme to opísali pri "Bielotoku" o máte
si preíta.

3) Dr. Janowsky odporúa nasledujúcu miešaninu:

Aluminus j 5 parts,

Sodii Borat. 1 5 parts,

Quiniae Sulph. 1 part,

Ol. Thymi 15 parts,

Acidi carbolici 1 5 parts,

Glycerini 200 parts.

M. Sig. Injection. Dajte jednu stolovú lyžku z tejto tekutiny do kvarty
teplej vody a zastriekajte celú kvartu ráno i veer.
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4) Jestli cítite bô v pošve alebo bárs kde na zvonkajsích ústrojoch,

kúpte si v lekárni nasledujúcu miešaninu:

Pulv. Flaxseed 6 uncie,

Pulv. Hydrastis |/2 uncii,

Pulv. Tanie Acid Yl uncii.

To sa má všetko dobre pomieša. Vezmite jednu lyžku stolovú z tej

miešaniny a zamiešajte v troch pintoch horúcej vody; dobre rozmiešajte a

precede cez husté plátno a zastriekajte si to tri razy denne do pošvy.

Jestli povstalo zapálenie následkom kapaky, alebo syphilisu, vtedy

treba liei asti tak, ako sme to opísali pri kapake a pri syphilise. Ženy
trpiace kapakou a syphilisom majú da pozor aby svoje deti a iných z rodiny

neznivoily.

PRÍLIŠNÉ SVRBENIE POHLAVNÝCH ASTÍ ŽIEN.

Prílišné svrbenie pošvy a iných vonkajších astí môže by zapríinené

bielotokom, neporiadnym, po kvapkách vychodiacim moom, zapálením po-

švy, zapálením moovodov at.
Lieenie:— 1 ) Prísna životaspráva; oddialenie príiny, k omu mnoho

ráz nutno je prehliadnu mo; varova sa alkoholických nápojov a silne

korenených jedál; zadržiava sa od škrabania zachvátených astí; boliace mie-

sta majú by umývané po každom moení istou vodou a mydlom. Proti

svrbeniu potrebova možno nasledujúcu mas:

2) Cocaine 30 grains,

! Orthoform 24 grains,

Menthol 7|/2 grains,

Acidi carbolici 1 5 grains,

Vaselini 5 drachms.

Mix. Tou masou majú sa zachvátené asti masti viac razy denne.

3) Jestli príina svrbenia leží v nemoci bielotoku, v tomto páde má sa

liei najprv bielotok, ako sme to opísali pri "Bielotoku" a potom upotrebi

mas opísanú pod íslom 2.

4) Doktor Weaver odporúa umývanie zachvátených astí dva procen-

tovou rozriedenou kyselinou karbolovou, ktorú si môžete kúpi v lekárni

(Carbolic Acid Solution Two percent) alebo nasledujúcu tekutinu:

5) Carbolic Acid 1 part

Glycerín 1 O parts

Aq. Lime 1 00 parts.

Umýva svrbiace asti viac ráz denne. Dr. Kelsey radí nasledovnú mas:

6) Menthol 1 drachm

Cerat. Simp. 2 ounces

- Ol. Amygd. dulcis 1 ounce

Acidi carbolci 1 drachm

Pulv. Zinci oxidi 2 drachms.

M. Natierajte asti ráno, v obed i veer. (Najprv umy asti a potom

ich natiera.)
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VREDY A NOVOTVARY POHLAVNÝCH ÚSTROJOV ŽENSKÝCH.
Z novotvarov a vredov zaujímajú nás hlavne tak zvané ZHUBNE NO-

VOTVARY; sú to "kardnom" alebo rak a "sarkomy" to jest mäsité výrast-

ky, o ktorých prehovorili sme už na inom mieste tejto knihy, ale zasluhujú

aby sme sa i pri ženských nemociach o nich zmienili.

RAK V ŽENSKÝCH ÚSTROJOCH POHLAVNÝCH.
Rak obyajne vyskytuje sa v rôznom veku rozmanitým spôsobom a

apráve je tá nemoc zväša chorobou starších žien, najmä poas zmeny života,

vyskytuje sa dos asto aj v 20., 30. a 40. roku. Raka poznávame poda
jeho vzrastu a poda sídla. Kdežto niektorá rakovina vzrastá zretelne a

pozostáva vždy na povrchu ako ku príkladu plochý rak kožný na studných

gambách, sú iné tvary raka, ako rak žazových buniek, vyvíjajúci sa vemi
asto v ženských prsiach a pustiaci korene do hlbšie ležiaceho tkaniva. Naj-

astejšie zachváca rak materník, potom prsia, alej studne gamby a konene

pošvu. Všetky tvary rakoviny ženských ústrojov pohlavných, javia rýchly

vzrast a vekú náklonnos šírenia sa na susedné asti a preto nie je správne

zanedbáva obmedzenie šírenia sa rakoviny a jej lieenie.

KATAR MATERNÍKA.
Vzhadom na priebeh a podstatu katar materníka podobá sa bielotoku

pošvy a je zväša chronický. Vzniká obyajne následkom neopatrného a

nesprávneho pokraovania v dobe mesaného istenia a následkom chronickej

zácpy alebo chudokrvnosti. alšími príinami kataru materníkového môžu
by spadnutie a rôzne zmeny v polohe materníka, prechladnutie poas mesa-

ného istenia, prílišné pohlavné obcovanie, nákaza kapakou, umelé potratenie

plodu a privasné opustenie postele poas šestonedelia.

Príznaky:—Slizná blana v materníku je zapálená, nemocná cíti vekú
boas v panvici, v bokoch, v bedrách a v kríži, pálenie v pošve, výtok je bez

zápachu — nesmrdí, nie je lepkavý a je skorej belasej barvy; okrem toho

nastane niekedy veké krvácanie, asto zimomriavka a horúka, boasti pri

moení, boasti v bruchu, ktoré sa podobajú pôrodným bôom, zlé zažívanie

a ošklivos.

Lieenie:— I ) Vystrekovanie ako sme to opísali pri bielotoku; apráve
vystrekovania sú pomáhatené, ale tá nemoc je len všeobecná lebo vyplách-

nutím nedotýkame sa miesta choroby. Sediace kúpele a vlhké obviny brucha

na noc pôsobia asto vemi prospešné a potlaujú nielen samý katar, ale

dodávajú sily nervovým ústrojom, spravujú zažívanie, povzbudzujú chu k

jedlu a úinkujú výborne na celý stav zdravotný. Strachy žien, jestli poujú
že trpia na katar materníka, sú neodôvodnené. Predsa je to lepšie, ke
nemocná vie, o jej chybí a ako sa má zachova, než ke trpí v slepote cez

celé žitie bez toho, aby znala svoju nemoc, následkom ktorej klesá telesne

i duševne, ako zvädlý kvet, kdežto správne vylieenie mohlo by jej vráti

silu i zdravie.

ZAPÁLENIE MATERNÍKA NÁHLE.
Zapálenie môže by náhle a chronické. Náhle zapálenie materníka je
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osudnejšie než chronické. Príinami tejto najrozšírenejšej ženskej nemoce sú

všetky tie škodlivosti, ktoré sme opísali ako príiny pri katare materníkovom,

len že tie škodlivosti v tomto páde nenapádajú jedine sliznú blanu, ale i sval-

stvo materníkové.

Príznaky;—Výtok, boasf a horúka; materník, silne zväšený a krvou
preplnený, spôsobuje nemocnej ukrutné boasti a zachvacuje kríže, mechúr a

koneník; puls je rýchly; teplota tela sa dvíha; bô hlavy; veká žíze; malát-

nos a asté vracanie svedí o tom, že ženská trpí na zapálenie, ktoré vyžaduje
rýchle lieenie, aby sa zapálenie nerozšírilo alej na pobrušnicu.

Lieenie:— 1 ) Nemocná má si ahnú a pokojne leža horeznaky. Prí-

sna diéta, málo a len riedke jedlá jes a žiadne dráždiace nápoje nepi; svieže

povetrie: na život dávajú sa vlhké, chladné obklady.

2) Jestli sú revá vemi zapeené (zacpané), treba upotrebi klistýr

(do vody môžeme doda trochu šmalcu i soli) a na brucho priklada do
teplého chmeového aju namoené obklady (do aju môže sa prida trochu

octu) ; tie obklady majú by dos teplé a asto zamieané aby sa revá v
neprestajnom teple zadržaly. K tomu cieu najlepšie slúži gumový mešec,

ponevá zadržuje za dlhší as teplotu než obklady, nešpiní a nemokrí šaty.

3) Pri dráždiacich výtokoch treba vystrekáva asti ajom z broskvo-

vých listov, z indigo, alebo ajom z anového semena. Šava zo zelenej

maty so sanitrovým špiritusom napoly rozmiešaná je tiež dobrým prostriedkom.

Užíva sa po lyžike tri alebo aj pä ráz denne.

ZAPÁLENIE MATERNÍKA CHRONICKÉ.

Z náhleho zapálenia môže sa vyskytnú chronické zapálenie materníka,

ktoré je z poiatku mierne a neskoršie stále. Hlavnými príznakmi tohto stavu

sú zácpa, plnos a ažkos v panvici, bô v krížoch pri chodení a akási boas
v celom živote, ktorá sa vzmáha v dobe mesaného istenia; pozdejšie na-

stúpi únava i pri tom najmenšom namáhaní tela; nechu k jedlu, chudnutie,

chudokrvnos, nervová dráždivos, nechu k pohlavnému styku at. Ponevá
poas tohoto zapálenia materník sa vemi zväší a archou svojou tlaí i

susedné orgány preto nielen sám materník trpí, ale aj tie susedné orgány a

ž toho zase vznikajú nielen spadnutie a ohnutie materníka, ale chronický katar,

ktorý sme už opísali na druhom mieste. Ženy trpiace na túto nemoc majú

viac-menej silné boasti pri obcovaní s mužským pohlavím. Co sa týka prí-

in tejto nemoce, jestli by sme všetky pomenovali, bol by to veru veký
obsah hriechov ženských, lebo to nesmieme zamla, že veká väšina ne-

mocných je sama vinná svojej chorobe a ponevá naším úkolom (da možno-

Bti) nie je kára a vyhreši, ale radi a poui-pomáha, jestli dobre preštudu-

jeme príiny tejto nemoci, je to radšej nevedomos a akási ahostajnos, než

vedomá nedbalos, ktorej obeami stávajú sa ženy, preto zkrátime a zmier-

nime karhanie.

Prvou vinou tejto nemoci je nesprávne chovanie sa poas mesaného

istenia; v tejto dobe je celý materník rozdráždený a krvou preplnený, preto

je zrejmé, že taký stav žiada istého šetrenia. Ale opakovanie sa mesaného

istenia každý mesiac robí ženy a dievky ahostajnými; ženy a dievky neberú

ohad na ich stav, akosi navyknú na a preto skôr-neskôr utrpia nejakú škodu
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pri mesanom istení a síce prechladnutím, prácou, zlými zvykami at. K
tomu druží sa i nesprávne chovanie sa matky poas šestonedelia to jest,

jestli nemocná zavasu zanechá poste. Následkom tehotnosti zväšený mater-

ník musí ma asu aby sklesnul do normálnej vekosti; tiež i nesprávne

chovanie sa poas chronického zapálenia materníka.

Lieenie:— 1 ) Nemocná má sa zadrža od pohlavného styku-; ztrava má
by jednoduchá, výživná ale nedráždiaca; asté kúpanie sa a vystrekovanie;

vyhýba sa ažšej práci (dvíhaniu a noseniu ažkých vecí) ako tiež chodeniu

po schodách a hlavne nezapomína na šetrenie poas mesaného istenia.

2) Dajte si zrobi v lekárni základky ako nasleduje:

Cocoa Butter AYz uncii,

Boracic Acid |/2 unciu.

Mix and make forty suppositories.

Z tých má sa jedna vopcha do pošvy na noc pred líhaním. Tie zá-

kladky regulujú i mesané istenie.

RAK V MATERNÍKU.

Rak v materníku prichádza krvácaním a napáda zväša staršie ženy.

Také ženy si myslia, že je to nepravidelnémesané istenie a divia sa tomu,

preo to istenie neprestáva. Avšak to "mesané istenie" môže by prízna-

kom raka. Na poiatku nemocná sa dos dobre cíti ale nezadlho všetko sa

mení, krvotoky sú astejšie a väšie, žena chudne, výtoky stávajú sa smrad-

avé a husté.

Lieenie:—Mnohí lekári odporúajú proti takému krvácaniu solíkové že-

lezo (Ferrum sesquichloratum), z ktorého rozpustia 5 gramov v malom po-

háre vody, narobia malé guky z vaty a namáané do roztoku vkladajú do'

pošvy ku materníku. Ale lepšie je, jestli také rakovité ženy zrobia si tekutinu

ako je vyššie spomenuto a zastrekajú si ju asi dva razy denne do pošvy.

RAK V PRSL\CH.

Mnoho razy napáda rak ženské prsia. Akonáhle sa myslí, že je to rak,

kúpte si v lekárni tinktúru z ervíkového korea (Phytolacca decandra) a

užívajte z nej po 5 kvapkách na cukre alebo vo vode tri razy denne a zvonku

prikladajte handriku do tinktúry namoenú tiež viac razy denne.

SARKOM V ŽENSKÝCH ÚSTROJOCH POHLAVNÝCH.

Ako rakovina tak i sarkomy (mäsité výrastky) sú už aj preto nebez-

pené, lebo napádajú ženské pohlavie i vo veku vemi mladom. Co sa

tye podstaty a rôznych druhov sarkomov, spomenuli sme o tom už na druhom

mieste pod záhlavím "Novotvary". Cím skorej chytíme sa k lieeniu, tým

rýchlejšia bude pomoc a síce operáciou, to jest nožom dobrého ranhojia

(surgeon).

MYOMY A FIBROMYOMY.
O mnoho priaznivejšie sú myomy (opuchlina svalov) a fíbromyomy (za-

pálené opuchliny svalov), ktoré záležia v bujnení svalstva materníkového a
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vláken väzivových, ležiacich vo svalstve. Vyskytujú sa vemi asto a jestli

nie sú priveké a ležia na priaznivom meste, nerobia asto po celý život

žiadnych ažkostí, takže jedna ženská môže nosi v sebe 5 až do 20 malých

vredíkov materníkových — myomy — bez toho, aby pre to mnoho trpela;

a naopak, jestli myomy tak rýchle rastú, že vyvinú sa v guaté útvary vo

vekosti vajca, ba až hlavy, vtedy tlaia na susedné ústroje, vyvolávajú

etné neporiadky a nezriedka bývajú skrytým dôvodom zmien v polohe mater-

níka, potratenia plodu a — smrti.

POLYPY V MATERNÍKU.

Niekedy vzrastá myom v prostriedku steny materníkovej alebo pri vnú-

tornom sliznou blanou obklopenom povrchu a konene pri povrchu zovnú-

torným pobrušným povlakom materníkovým; v poslednom prípade môže sa

myom, znane rastúci, bez prekážky šíri smerom ku dutine brušnej, — ale

jestli leží tesno pod sliznou blanou materníka, vtedy rastie do vnútra mater-

níka a asto vypluje nielen materník ale prerazí niekedy i zvonkajšiu bránku

na von a tvorí tak zvané '''Polypy" materníkové následkom oho tlaí sa

slizná blana materníková do pošvy.

Myomy sú zväša nevinnými vredami a asto samé od seba zmiznú;

ale jestli tlaia kmeny nervové alebo cievy, spôsobujúc dráždenie nervov

alebo opuchnutie nôh, vtedy majú by hne odstránené, o len vemi zkú-

sený, odborný (špeciálny) ranhoji (surgeon) môže vykona.

VREDY NA ÚSTACH MATERNÍKA.

Ponevá pri každej rane na materníku, i je rana hnisavá, alebo nie,

jesto obava, že môže z toho povsta rakovina, preto ženy, najmä tie, ktoré

trpia na bielotok, majú sa stara o rýchlu pomoc a dobré lieenie. Dobrým
lieením môže sa taká rana bez operácie a mnohoráz bez lekárskej pomoci

vyhoji. Hlavná vec je, aby nemocná všetko tak, ako je tu opísané trpez-

livé robila a to nie len vtedy, ke jej na myse príde, ale pravidelne každý

boží de, kým sa nevyliei.

Lieenie:— 1 ) Najprv kúpte si v lekárni kôry z bieleho duba (White

Oak Bark) a jednorožcového výahu (Tincture of Unicorn), z každého oso-

bité. Dajte jednu dobrú lyžku kôry do kvarty horúcej vody a varte za 10

minút; potom precete a ke trochu ochladne, dajte polovicu do striekaky

a zastriekajte si ten teplý odvar do pošvy. Veer potom môžete druhú polo-

vicu zastrieka. Také vystriekanie pošvy má sa robi každý de ráno i veer.

2) Ke je pošva vystriekaná, treba sa poutiera runíkom a založi do

pošvy tampón namoený do odvaru. Tampón si takto zrobíte: Vezmite

istej vaty asi toko ako kurie vajce a obviažte ho silnou nitkou, aby ste ho

mohly pomocou nitky z pošvy vytiahnu. Po každom vystriekaní má sa taký

tampón (zakladá) založi do pošvy.

3) Z tinktúry užívajte po jednej malej lyžike ráno, v obed i veer.

4) Na noc priložte si teplé mokré obklady na pohlavné asti tela. Krém
toho budete si robi sedáce kúpele, do ktorých dáte za hrs alebo dve senno-
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vých lístkov (Senná Leaves) a posedíte v kúpeli asi za 10 minút. Stolica

má by riadna.

ZMENY V POLOHE ŽENSKÝCH ÚSTROJOV POHLAVNÝCH.

K najastejšíni ženským chorobám náležia zmeny v polohe pošvy a

materníka. Kým ide o zmeny v polohe pošvy, ktoré vznikajú tak, že pošva
tlakom od vrchu je od polohy svojej akosi násilne odtrhnutá a dolu hnaná,
— pozorujeme alebo úplný sostup celej pošvy alebo iastoný sostup, obme-
dzujúci sa na prednú alebo na zadnú stenu pošvy. Väší stupe sostupu po-

švy menujeme spadnutím pošvy; v tomto páde as pošvy je viditelná a môže
by ohmataná. Pri týchto ažkých prípadoch i materník padá, lebo pošva

sostupujúc dolu, ahá za sebou materník s ou súvisiaci. Ponevá sostup a

spadnutie pošvy je nielen chorobou nepríjemnou ale i nebezpenou a síce

preto, lebo slizná blana pošvy leží na povrchu tela nechránená a tým je vy-

stavená i nebezpeenstvu infekcii, preto radí sa každej nemocnej, aby sa

ím skôr na spoahlivého lekára obrátila a tým alší pokrok nenvoce obme-
dzila.

SPADNUTIE MATERNÍKA.

Táto nemoc môže zastihnú ženu v každom veku, i je slobodná, i
vydatá. Príinami tejto nemoce sú privasné opustenie postele po pôrode;

ažká práca (dvíhanie ažkých vecí) pri ktorej presilí sa chrbát, prsia a

život; nevhodný odev; príliš veké sahovanie, pri om prúty v korzetoch

tlaia na brucho a robia neporiadky v brušnej dutine; d'ašími príinami

môžu by veké zácpy, ažké kašle a lenivos. Materník môže sa ohnú na
jednu alebo na druhú stranu, ale najastejšie padá napred alebo nazad.

Príznaky:—Boasti v krížoch; chronická zácpa; boasti pri styku pohlav-

nom; boasti poas mesaného istenia; pocit akoby nieo medzi nohama stále

chcelo spadnú dolu.

Lieenie:-— 1 ) Chýrená lekárka Doktor Elizabeth Briggs hovorí, že tá

nemoc môže by vylieená jednoduchými prostriedkami a radí; aby nemocná
rozpustila lyžiku bieleho liadku (Alum) v kvarte teplej vody a tým si asté
vystriekala dva razy denne. Okrem toho radí, aby sa nohy i brucho natieraly

sonou vodou a potom dobre massírovaly hne pred líhaním. Tá chýrená
ženská lekárka hovorí, že jestli nemocná zostane v posteli za dlhší as a robí

tak, ako je vyššie opísano, vylieenie je isté.

2) Iní lekári radia vystrekovanie materníka anovým ajom tri razy

denne.

3) Silný aj z jednorožca (Aletric farinosa) užívaný tri razy denne po
šialoke a tým samým ajom vystrekovanie materníka raz denne je vemi
výborným prostriedkom.

4) Caj z kôry bieleho duba (White Oak Bark) upotrebený ako striekadlo

a užívaný dva razy denne, má podivuhodné výsledky. Iné predpisy vi pri

bielotoku.
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OHNUTIE MATERNÍKA.

Táto nemoc záleží v tom, že materník sa ohne a následkom toho ohnutia

spadne a síce napred alebo nazad. Príinami ohnutia materníka bývajú v

najastejších prípadoch ochablos sväzkov materníkových alebo predasné

opustenie postele po pôrode. Žiadna žena i tá najchudobnejšia, nemala by

sa chyta domácej práce hne po pôrode aspo za jeden mesiac. Taký as
potrebujú všetky orgány brušné, aby sa vrátily do obvyklej svojej polohy a

aby svaly i zväzky dosiahly svojej pôvodnej sily. alšími príinami sú chu-

dokrvnos, zvlášte u žien, ktoré sa primladé vydaly, potom rýchle — jedon

za druhým nasledujúce pôrody, nesprávna výživa, nesprávne šetrenie pri po-

tratení plodu, prílišný styk pohlavný at.
Príznaky:—Jestli materník spadne nazad, tisne revo kde pocitovaná

je archa a vyprázdnenie riev je prekazené; taká žena potom vždy trpí na

zácpu. Materník, napred spadnutý, tlaí mechúr a žena priasto moí, pri

om asto sa materník zatvorí, oho následkom je, že nemocné ženy vemi
bedákajú, skoro bez výnimky, poas mesaného istenia, ponevá krv nemôže
tiec vono von; z toho zase robí sa špina, hnis a spôsobuje asom pravé

záchvaty ukrutnej koliky materníkovej, ktorej sa ženy horšie boja, než

pôrodu.

Lieenie:—Najprv postara sa, aby ohnutý materník bol narovnaný, na-

pravený a potom v správnej polohe zadržaný. K tomu cieu slúžia tak zvané

"pessary", ktoré môžu ohnutý materník po narovnaní v správnej polohe za-

drža; ale tie pomáhajú len tak, jestli výbere sa pessár v každom jednotlivom

prípade, aby "passoval", a to môže urobi len lekár. Preto varujte sa ne-

odborných rúk a nedajte si pessary zaklada len tak, ke vám ich lekár

predpíše a sám ich do materníka založí.

ZAPÁLENIE VAJENÍKOV.
Zapálenie vajeníkov zachvacuje alebo samé slizné blany vajeníkové

alebo tkanivo medzi blanami; vôbec nie je samostatnou chorobou ale bez-

mála vždy príznakom ažkého zapálenia v priestore pobrušnice. Zapálenie

môže by náhle a chronické. Náhle zapálenie je vždy spojené s horúkou.

V najastejších prípadoch ide o choroby šestonedeliek, ale i iné tvary za-

pálenia pobrušnici môžu napadnú vajeník a spôsobi hnilobu jeho tkaniva

tak, že ke nemocná i nezaplatí chorobu životom, skoro vždy stáva sa ne-

plodnou.

Lieenie:^—Lieenie je to samé ako sme opísali pri zapálení pobrušnice.

Pri tých zapáleniach lekárska pomoc je vždy potrebná,

JAZVY — OKY (LENA).

Jazvy alebo oky sú rozliné škvrny, s ktorými sa lovek narodí na svet,

alebo dostane ich pozdejšie. Malé jazvy, ktoré menujeme aj okami alebo

lenou, nie sú nám na prekážke; ku príkladu malá oka na bielom krku

peknej dieviny drží sa za okrasu. Niekedy ale sú jazvy väšie a špatia tvár;

v takýchto pádoch najlepšie sa obráti k dobrému lekárovi (dermatologist),

ktorý ich odstráni. Niekedy povstanú veké škvrny po tele žien a na krku a
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XLVI. TABUKA.

NEPORIADNE POLOHY MATERNIKA (MATKY).

OBRAZ 420.

Spadnutie materníka ku predu.

OBRAZ 421.

Spadnutie materníka ku zadku.

OBRAZ 422.

Obrat materníka.

OBRAZ 423.

Poloviný obrat.
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sú vemi Špatné. Také škvrny treba namydleným flanelom dobre vytre a

po vyschnutí nasledujúcou vodikou dobre, riadne potre; dajte si zrobi

v lekárni toto:

Tr. Rheis Toxicodendr. 1 ounce

Tr. Hellebori 1 ounce

D. S. Wash. (Umývadlo.)

Potierajte škvrny tou tekutinou pomocou husieho pera alebo malou

štetokou (pemzlíkom) a nechajte to na tvári vyschnú. To sa má robi

každý veer a na ráno tvár dobre vymy. Pokraujte tak dlho, kým škvrny

nezhynú.

JATERNÉ — ŽLTÉ ŠKVRNY.

Zltasté škvrny (špachly) vyskytujú sa na ele, na tvári alebo kdeko-
vek na tele. Tie škvrny pokrývajú niekedy celú tvár a zabarvia ju tak, že

sa patriná osoba stydí pokáza na ulici. Náhle prestane stav a okolnos,

ktorými škvrny boly zapríinené, i škvrny zmiznú a lieenie býva zbytoné.

Škvrny zachvacujú najviac tehotné ženy alebo mladé dievky pred vydaním

sa ako tiež aj také ženy, ktoré trpia na neporiadky materníka. Nemoc samá
nemá ni do inenia s peeou.

Lieenie:— 1 ) Umývanie tváre boraksovým mydlom alebo mydlovým
špiritusom je prospešné.

2) Vezmi jednu lyžku na kúsky podrobenej bielej emerici (White Hel-

leboro) a nalej na to pintu žitnej pálenky alebo špiritusu rozriedeného vodou.

Zakorkuj a nechaj stá za 8 dní (s asu na as potriasa fašou). Na deviaty

de preced* a umývaj škvrny hubkou do tekutiny namáanou a nechaj pri-

schnú na tvári. Opakuj to každých osem dní tak dlho až škvrny zmiznú.

Ponevá emerica je jedovatá rastlina, dáva pozor aby sa dakto z tej

tinktúry nenapil.

TEHOTNOS.

Tehotnos je úplne normálny stav fisiologický, v ktorom žena stáva sa

matkou. Tehotnos poína sa oplodením, trvá 280 dní i asi 4— 7 dní a

koní sa pôrodom. Prezretelnos to tak zariadila, aby ženy deti rodily a tým

udské pokolenie udržovaly. Toto plodenie nemalo by pôsobi žiadnych

vekých boastí alebo nemocí v prirodzenom stave loveka. Ale v terajšom

svete ženské nežijú prirodzene; jedny musia ažko pracova, iné zase ni
nerobia, len si hovejú a užívajú rozkoše sveta; jedny nemajú nados náležitého

pokrmu, druhé až primnoho jedia a pijú a práve preto, že ženské nežijú v
prirodzenom stave, nemôžu kona svoje povinnosti bez boasti a nemoce.

Pri mesanom istení spomenuli sme, že u každej dospelej, zdravej ženy,

každých 28 dní dozrieva vo vajeníku jeden Graafov mešec. Tým, že ženská

blanka tohoto mieška praskne, uvolní sa ženské vajíko v om obsadené a

putuje cez vajcovod do materníka. Daší osud vajíka môže by rozmanitý;

alebo odstráni sa s krvou a šliamom a zahynie, alebo ked* sa mu podarí spoji

sa s hlávkou mužského semena, vajíko sa oplodí a v tom okamžiku tvorí sa

základ nového života, to jest oplodenie dieaa je uistené; v tom okamžiku
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poína sa život nového tvora a preto tento stav menujeme poatím. Po

poatí oplodené vajíko zahniezdi sa v záhybe nakyprenej sliznej blany a

hne potom nastanú mnohé premeny v celom organisme ženskom. Apráve
najväším zmenám podlieha materník, i ostatné orgány sa menia — jedným

slovom plodidlá i rodidlá pripravujú sa k poslednému výkonu tehotnosti, t. j.

k vytlaeniu dozrelého plodu, ku pôrodu.

Mimo miestnych zmien na plodidlách a rodidlách objavujú sa mnohé
premeny i na susedných orgánoch. Tak ku príkladu od dávna známo je,

že srdce tehotných žien zväšuje sa — vzrastá ( o tom pouujú nás skyasko-

pické obrazy Roentgenové) ; zväšenie srdca pribýva s pokraujúcou tehot-

nosou a následkom toho nastávajú poruchy v obehu krvi, v obehu ciev, v

orgánoch brušných a zvlášte v peeni a jej innosti.

alšie zmeny sú pôsobené mechanickým tlakom materníkovým, hlavne

tlakom na moový mechúr a na revá; tlak na mechúr pôsobí silenie na mo
a tlak na revá zapríiuje zácpu; oba tie stavy poas celej tehotnosti skoro

nikdy nechybujú.

Ešte alšími a vemi vážnymi zmenami sú ke, napnutie nôh a roz-

šírenie žíl na nohách. Rozšírené žily sú niekedy ohromnej vekosti a mno-
horáz zachvacujú nielen nohy, ale asto i okolie riti a zapríiujú zlatú žilu.

Ano, napádajú i pošvu a materník a stávajú sa asto pôvodcom znaného
krvácania a ešte znanejšej boasti.

Neskoršie mení sa aj pupok; jeho dolinka viac a viac mizne až úplne

zanikne. Na bruchu, na podbruchu, na bokoch, niekedy aj na hornej asti

stehien a na prsiach vyskytujú sa akési jemné trhliny; tie sú istou známkou,

že sa brucho rozširuje následkom tehotnosti alebo výnimene následkom

vredov. Trhliny miznú hne po pôrode, ale ich perlo-lesklé známky sú i

po pôrode stále viditené.

Prsia poas tehotnosti vzrastajú; hlaviky prsné sa zväšujú; koleká au

rozširujú a stávajú sa temnejšími, iernymi. Konene všetky tieto zjavy che-

mické, mechanické a hlavne fisiologické, pôsobia i na sústavu nervov a hlavne

na nervy žalúdka. U zdravých a silne vyvinutých tehotných žien kvapká už

OBRAZ 425.

Pôvodná cesta zárodku.

OBRAZ 424.

Zmena vajíka.

OBRAZ 424. a) pôvodná cesta; b) padacia area—priestor; c) opaná plocha; d) blastodermic-

ké bunky (bunky, blany, ktoré obklopujú žltok)); e) ssavky (villi) vychádzajúce zo žltkovej blany.

OBRAZ 425. Na tomto vyobrazení vidíme zmenu vajíka. A) prsná hlavika; B) tukové me-
chúriky; bodky na stredných priestoroch (C); D) známky zapríinené zväšením sa kože.
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po uplynutí prvých mesiacov tehotnosti pred pôrodom, zpoiatku vodnatá a

pozdejšie viac mlieka obsahujúca tekutina. Také ženy majú si prsia stude-

nou vodou umýva a na bradavice istej vaty priklada.

Žalúdkové neporiadky vyskytujú sa niekedy len ahkou ošklivosou,

ale môžu sa koni nesnesiteným vracaním zvlášte z rána. K tomu sa dru-

žia duševné podráždenia, mdloby, hystéria, zádumivos, boasti hlavy na

rôznych miestach, svrbenie tela a pohlavných ústrojov, neuralgické boasti

at.

POOM TEDA MÔŽEME POZNA TEHOTNOS?

Tehotnos poznávame po znakoch premien v oplodenom vajci, po zna-

koch premien v pohlavných údoch a po znakoch premien celého tela a duše.

Tie znaky môžu by isté, pravdepodobné a neisté.

ISTÉ ZNAKY TEHOTNOSTI.

Isté znaky premien vyskytujú sa v oplodenom vajci a sú štyri a síce:

1) ke namakáme jednotlivé iastky plodu hlavnej iastky vajca, 2) ke
slyšíme zvuky plodu (bitie srdca), 3) ke cítime pohyby plodu, 4) ke
nájdeme niektorú vedajšiu as oplodeného vajíka. Už aj jeden z týchto

štyroch znakov svedí o tehotnosti ženy.

PRAVDEPODOBNÉ ZNAKY TEHOTNOSTI SÚ:

1) Zastavenie mesaného istenia, 2) vzrastanie materníka, zmena po-

doby a polohy jeho a zmäknutie a premeny na bránke, 3) modravá barva

predsiene a pošvy, 4) z prsníkov dá sa vytlai srvátkovitá tekutina (Colo-

strum), prsníky sa zväšujú a koleká sú tmavšie—iernejšie.

OBRAZ 426.

OBRAZ 427. OBRAZ 428. OBRAZ 429.

OBRAZ 426. znázoruje o sa stáva s vajíkom po oplodení. Jako sme to v knihe Fisiologia

pod záhlavím "Delenie buniek" opísali to samé sa stáva i tu. Bunka sa delí na dve bunky, dve

buki na štyri, štyri na osem at. a takým spôsobom vzrastá plod.

OBRAZ 427. vyobrazuje oplodené vajíko.

OBRAZ 428. Malá bodka znázoruje vajíko nieo zväšené a nižšie je vajíko stonásobne

zväšené.
OBRAZ 429. vyobrazuje zárodok.
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OBRAZ 430.

Zmena materníka.

NEISTÉ ZNAKY TEHOTNOSTI.

Neisté znaky tehotnosti sú premeny celého tela a duše, ako sme to už

spomenuli na inom mieste a síce ošklivos, vracanie, zachievanie, závraty a

boasti hlavy, duševné podráždenia, hystéria a iné.

Od dávna najdôležitejším a najvšeobecnejším príznakom bolo zastave-

ného mesaného istenia; da toho znaku rátajú ženy poiatok tehotnosti,

to jest od da posledného mesaného istenia 9 mesiacov a 4— 7 dní.

Vemi dôležitá vec je, aby každá žena v tehotnosti vedela, jako dlho

tehotnos trvá a na kedy sa má oakáva pôrod, to jest, kedy asi tehotná

žena zahne. Aby ctená itateka mohla si vyráta as od poiatku posled-

ného mesaného istenia až do zahnutia, sostavili sme kalendár, poda kto-

rého každá tehotná žena môže si správne, od poiatku až do zahnutia as
vyráta. V tomto kalendári možno nájs de a mesiac poiatku posledného

mesaného istenia, de a mesiac prvých pohybov plodu detského a de a

mesiac zahnutia.

PRAVIDLÁ PRAVIDELNÉHO PRIEBEHU TEHOTNOSTI
iže ako sa má žena zachova poas tehotností.

1 ) Tehotnos nie je choroba, ale prirodzený stav a ako taký nepotrebu-

je lieenia. Preto prvou požiadavkou je to, aby tehotná žila práve tak, ako
žila pred tehotnosou, to jest, aby na životnom behu ni nemenila; tým spolu-

pôsobí k tomu, aby tehotnos správne uplynula a riadnym pôrodom sa skon-

ila.

2) Výživa má by mierna, silná a ahko záživná. Tehotná má sa

chráni zdúvajúcich, silne okorenených jedál, alkoholických nápojov a ier-

nej kávy. Jes radšej viac ráz, ale po menej, aby si žalúdok neobažila.

Jes možno prevarené mlieko, vajcové jedlá, silné polievky, mäso, zeleniny,

ovocie, nieo zemiakov, biely chlieb — teda celkom obyajnú ztravu a varo-

va sa kyslých uhoriek. Trochu piva alebo vína nezaškodí.

3) Varujte sa telesného i duševného namáhania, zvlášte po štvrtom

mesiaci tehotnosti. Veké namáhanie, silná práca, starosti, hnev, náhla ra-
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KALENDÁR PRIEBEHU TEHOTNOSTI.

JANUÁR: 31 DNÍ.
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KALENDÁR PRIEBEHU TEHOTNOSTI.

MÁJ: 81 DNÍ.
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KALENDÁR PRIEBEHU TEHOTNOSTI.

SEPTEMBER: 30 DNÍ.

DEN A MESIAC

poiatku
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dos, aknutie sa, tanec, nosenie ažkej batožiny, nadmierne napínanie tela

(dosahovaním vysokých predmetov), dlhé sedenie alebo postávame, ležanie

na zemi at. pôsobia na tehotnos vemi škodlivé.

4) Zažívanie má by ahké a pravidelné; bojujte proti zácpe a zapa-

mätajte si, že revá majú by každodenne vyprázdnené. Proti zácpe nikdy

neužívajte silné lieky na prehnatie, ale radšej napravujte stolicu medom, re-

barbarou, ovocím, zeleninou a konene klistýrom. Silné, preháacie pro-

striedky škodia i tehotnej i jej plodu. Podobne máme pamäta i na riadne

vyprázdovanie moového mechúra.

5) Satý majú by pohodlné, teplé, ku dobe roku a poasiu primerané;

pamätajte, aby šaty nikdy netlaily prsia a ostatné asti tela a aby neprekážaly

držaniu tela. Mnohé tehotné ženy následkom prevráteného, hlúpeho studu

šnurujú — stiskajú sa, len aby nikto "nepoznal" že sú v tehotnom stave.

Výsledkom toho je potom nedostatoný vývoj decka a mnohé, znané ne-

poriadky telesnej sústavy ženskej. Tým nechceme sná poveda, že šnuro-

vaka nesmie sa docela nosi; šnurovaka má by podporou pátra a plodu,

ale nikdy nesmie tlai ani prsia ani brucho. K tomu cieu, zvlášte pri svi-

slom bruchu radí sa primeraný obväzok, ktorý si žena môže kúpi v lekárni.

XLVII. TABUKA.

OBRAZ 431. Príliš šurované telo. OBRAZ 432. Prírodná postava.

Šurovaky nikdy nemajú tlai ani prsia, ani brucho.

OBRAZ 433. OBRAZ 434.

Pri svialom bruchu (Obraz 433.) radí sa primeraný obväzok, jaký vidíme na obrazu 434. a ktorý
možno kúpi v lekárach.
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Punochy (štrimfle) nech si tuho neviaže, lebo to môže zapríini rozšírenie

žíl a kov v nohách.

6) Tehotná má sa drža v istote. Plodidlá i rodidlá sa zneisujú a

preto vonkajšie asti pohlavných ústrojov majú sa denne vymýva mydlovou,

letnou vodou, pomocou istej handriky, alebo holou rukou. Vystrekovanie

pošvy, horúce sedáce kúpele a horúce kúpele nôh sú prísne zakázané poas
celej tehotnosti. Poínajúc od piateho mesiaca nech sa tehotná žena týžden-

ne raz a v poslednom ase aj viac ráz vykúpe; kúpe má by príjemná, voda
letná, nie priteplá a má trva 1 O alebo 1 5 minút.

7) Chráte sa zkazeného povetria a miestnosti, kde je mnoho udí po-

hromade; bojujte proti lenivosti, pobyt na erstvom povetrí a dostatoný po-

hyb majú na celý stav tehotnej neobyajný vliv; srdce i púca nasýtia sa do-

statoným kyslíkom a takým spôsobom i plodu svieži pokrm sa donáša.

Okrem toho osvieži to i kožu, dýchanie kože sa zlepší, vyluovanie potu je

výdatnejšie, innos advín zväšená a pri tom povzbudzuje sa i innos
riev a žalúdka. erstvý vzduch upokojuje nervy, vzbudzuje apetít a je

najlepším prostriedkom proti bezsennosti a nervosite.

NEMOCE POAS TEHOTNOSTI A ICH LIEENIE.

V predošlom pojednávaní spomenuli sme, že tehotnos má veký vliv

na urité zmeny krve a na zmeny obehu krvného, na žalúdok, advienky, pe-

enú, srdce atd*. Následkom tých zmien vyskytujú sa rozliné neporiadky,

nehody a poruchy, ktoré môžme dedi na sympatické, nervové nemoce po-

zostávajúce z rôznych neporiadkov rôznych astí organismu (zmätku tela i

ducha) a vyskytujúcich sa z nervovej sympatii ku materníku, — alebo na tak

zvané idiopatické (miestne, prvotriedne, pôvodné) neporiadky samých plo-

didel alebo astí, ktoré sú s nimi v úzkom spojení.

OŠKLIVOS A VRACANIE POAS TEHOTNOSTI.

Ošklivos a vracanie (rannia nemoc) sú najobyajnejšími neporiadkami

poas tehotnosti. Zapríinené bývajú bezpochyby sympatiou (súcitom), kto-

rá jestvuje medzi žalúdkom a materníkom. Tie neporiadky môžu napadnú
nemocnú v každej dobe — de a noc; hne pri prebudení sa, alebo až pri

vstávaní a obliekaní sa, alebo veer pred líhaním. Niekedy sa žena celkom

nebiedi a niekedy nápady sú vážne a môžu zapríini potratenie plodu, pred-

asný pôrod a chrchlanie krve. Sú ženy, ktoré i pri tej najažšej práci necítia

žiadnu biedu a sú zase také, ktoré i pri úplnom pokoji bedákajú. Jeden prí-

znak majú všetky nemoce spolone poas tehotnosti a tým príznakom je, že

sa nemoc a nevôa zhoršuje pri pohade alebo pri uchu jedál a nápojov.

Všetky pracujúce ženy dosvedia to, že obyajne najviac trpely, ke poas
tehotnosti varily obed. "Radila by som lekárom," hovorí slavná spisovate-

ka pani Duffeyová, "aby v tej veci zanechali všetky teórie a venovali aspo
krátky as pozorovaniu skutoným príznakom tehotnosti. Dovedeli by sa,

že má väšina tehotných žien by oslobodená od domácich robot, ktoré zhor-

šujú jej stav. Nikto nebude zapiera, že riadenie domácnosti najastejšie a

najviac obažuje útrapy tehotnej ženy a predsa sú lekári, ktorí publine zmie-
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ujú sa, že tehotná žena má by ím viac pripútaná k domácemu krbu a hlá-

sajú, že sa žena ani telesne ani duševne nehodí k inému zamestnaniu, než

k riadeniu domácnosti.
"

Príznaky:—Tá istá pani Duffeyová píše vemi zretelne o príznakoch

tých chorôb a síce zo svojej vlastnej zkusenosti a ponevá tá múdra pani tie

neporiadky, ako matka prežila, precítila, preto je v stave o nich lepšie písa,

než akýkovek professor na svete, preto podáme jej opis doslovne v nádeji,

že naše itateky budú zna oceni a si prisvoji jej rady. "Mužovia mali by

si predstavi," hovorí pani Duffeyová, "ako by sa im to páilo, keby boli

nútení v záchvatoch morskej nemoce tri razy denne pripravova jedlo pre

zdravú, hladnú rodinu, ktorá oakáva v pokrme príjemnú rozmanitos, ale

ktorej vôa a pohad vyháa pripravovateku ustavine von z izby ku vra-

caniu a ryhaniu tak, že si mnoho raz myslí, že jej musí zrovna vytrieska krv

z oí, nosa a uší. V takom stave nachádzajú sa mnohé ženy za celé mesiace

a ženám tým nevenuje sa žiadna pozornos, okrem lacnej potechy, aby si to

len príliš nebraly k srdcu, lebo je to prirodzený stav veci. Špatná to potecha

pre zmorenú ženu, ktorej by asto bola vítaná smr, ako osloboditeka z hro'5-

ných múk. 2eny, nespytujte sa lekára v tej nemoci, dúfajúc, že u neho náj-

dete pomoc. Neznám o žiadnom, ktorý by mal dobrý prostriedok proti tejto

nemoci alebo ktorému by záležalo na tom, aby sa o takýto prostriedok po-

staral. Lekári sú presvedení, že vec tá nie je hrozná a preto hadia na u
z filosofického stanoviska a radia ženám, aby sa proti tomu ni nerobilo, že

to vraj nepotrvá na veky. Ba pokladajú nevôu, vracanie, ošklivos at.
tehotných žien za dobrý príznak a jeden vážny (??) lekár a spisovate vy-

jadril sa, že tehotným ženám, ktoré poas tehotnosti nevracajú, malý by sa

dáva lieky na vracanie, aby sa vraj nedostavilo potratenie plodu alebo, až-
ký pôrod. Ako doklad uvádza staré príslovie: "A sick pregnancy is a safe

one" (Špatná tehotnos, zdravý pôrod). Ecce Professor — na papieri!

Lieenie:— I) O lieení pani Duffeyová hovorí, že každá žena môže
by poas tehotnosti taká zdravá, šastná a schopná kona svoje povinnosti,

ako v každej inej dobe svojho života. Nielen môže by zdravou, ale má by
zdravou a jestli je tomu nie tak, vtedy zasluhuje trest za nevedomos, aho-
stajnos a za nedostatoné sebazapieranie. Jestli si žena pred tehotnosou
primnoho vysedávala, má sa poas tehotnosti, nakoko je len možno, pohy-

bova. Pohyby nemajú by preháané, lebo by mohly škodi, ale je po-

trebná dostatoná innos mierna. Jej zdravie a blaho a zdravie dieaa sú

dôležitejšie, než domáca povinnos, ktorá obyajne zaujíma ženu docela, nech

lekári hovoria o domácej práci o sa im pái.

2) Tehotná žena, jestli je to možno, mala by sa venova prácam v zá-

hrade. Jestli sú jej tieto práce, len preto, že je k tomu neprivyknutá, priaž-

ké, má sa aspo da možnosti v záhrade alebo v parku zdržiava. Tehotná
žena mala by sa prechádza, pohybova, koko len snesú jej sily a vozi sa na

koi, koko dovoujú jej pomery. Každú ženu bude to stá nieo namáhania,

ale malé nepríjemnosti na poiatku správnej životosprávy poas tehotnosti

tisícnásobne sa vynahradia istým výsledkom a dobrým zakonením jej požeh-

naného stavu.

3) asto sa stáva, že poas tehotnosti objavuje sa akási lenivos, ktorej



DOMÁCI LEKÁR A RADCA

príinu žiadna žena nevie si vysvetli. Tomuto môžeme niekedy vyhovel'

dlhším pokojným odpoinkom. Tehotná žena potrebuje viac spánku, než
inokedy, ke nebola v požehnanom stave. V každom prípade má tehotná

žena predži da potreby svoj ranný spánok až do doby, ke cíti, že si od-
poinula a sa osviežila. Jestli si môže popoludní ahnú, bude sa cíti volnej-

šou a silnejšou, ponevá musí sa viac pohybova, než obyajne a preto potre-

buje zodpovedného pokoja. Proti pocitu lenivosti máme vždy bojova a ho
zaháa zodpovedným pohybom.

4) Vemi sa mýli taká žena, ktorá si myslí, že poas tehotnosti má via-

cej jes, než pred tehotnosou. Príroda žiada, aby len toko jedla a pila,

koko potrebuje k zachovaniu síl svojich a jej plodu, ktorého jestvovanie od
nej závisí. Jestli tehotná požíva viacej potravy, než je skutone potrebno,

príroda proti tomu protestuje tým, že sa dostavia rôzne neporiadky.

5) Jestli žena chce predís ošklivosti, mdlobám, záhe, at. môžeme jej

poradi jedon istý prostriedok (okrem pohybu), ktorým som sa sama zba-

vila takýchto neporiadkov poas mojej tehotnosti a ten prostriedok je na-

sledujúci: Jestli som sa chcela vyhnú vracaniu, prestala som jes a vtedy

ma ukrutný hlad mordoval; a ke som nieo zjedla, trápilo ma napomínanie

na vracanie; a ke som sa aj vyvracala, žiadnu úavu som nepocítila. Vo
dne i v noci mala som v ústach nepríjemnú chu, ktorá mi kazila všetko, o
som zjedla. Uzdravilo ma nieo, o sa dalo vemi ahko zaopatri a bolo

lacné: po každom jedení, pri om varovala som sa jes dao nevhodného,

zjedla som jedno jablko alebo jedon pomaran a tým zbavila som sa hne
dráždenia k vracaniu a ryhaniu a nepríjemného zápachu z úst. Cítila som
sa celkom vonou, ako v iných dobách života a tešila som sa zdravej chuti

k jedlu. Tu musím podotknú, že som sa držala viac rastlinnej ztravy a va-

rovala som sa, da možnosti, mäsa, chleba, peiva a cukrovín. 2eny, ktoré

trpia na ošklivos, na vracanie a iné neporiadky, malý by zkúsi kyslé ovo-

cie, jablká, pomarane ba i citróny, jestli je citrónová šava pre ne nie prisil-

ná. Ke jedon pomaran alebo jedno jablko nepostaí, nech zjedia dva

pomarane alebo dve jablká, ba môžu ich zjes i viac, jestli treba, aby sa

pozbavily trápnych chorôb. Zásada táto je správna a výsledok istý. Nech
jedia ženy ovocie poas tehotnosti v každej dobe cez de, pred jedením alebo

po jedení, pred líhaním alebo pri stavaní z postele. Jestli je to v lete a môžu
si nasbiera alebo kúpi jahôd, nech ich jedia bez cukru. Ke navzdor tomu
neporiadky trvajú alej, má sa vynecha jedno jedenie a požíva na miesto

toho ovocie. Takým spôsobom môže sa každá žena zbavi ažkostí a neprí-

jemného stavu a odporu ku jedlám, ktoré pred tým rada jedla, budú jej

chutna lepšie, než jej chutnaly inokedy a zabezpeí si ahký pôrod.

MDLOBY.

Apráve mdloby v tehotnosti vyskytujú sa najastejšie v dobe, ke
tehotná pocíti pohyb svojho plodu, sú pády, najmä u slabých nervových žien,

že záchvaty možno oakáva poas celej tehotnosti. Pri mdlobách ztratí

žena povedomie, prestane dýcha a preto mdloby podobajú sa smrti.

Príznaky:—^Telesná únava; boasti; ztrata krve; závrat a všetko sa

okolo nej toí; huanie v ušiach; na nohách nemôže sa drža a zdá sa jej.
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ako keby podlaha pod jej nohami ustupovala; tacká a pohybuje sa krúživé;

telo a údy sú studené; barva tvári badá; elo pokryté potom; robia sa jej

pred oima mrákoty; má vekú ažobu, ošklivos a niekedy i vracia. Kone-
ne klesne k zemi a leží bezcitne, nehybne. Po spadnutí puls je slabý, dýcha-

nie ažké, slabé a chravé.

Príiny:—Slabá budova tela, nesprávna životaspráva, náruživosti, dráž-

divosti, nedostatoná výživa, duševné nemoce, trápenie a iné.

Lieenie:—Najprv uložíme zamdlenú vodorovne trebárs na zem, aby

ím skôr prítok krve k modzgu sa zväšil a postaráme sa, aby nemocná mala

dos erstvého vzduchu. Jestli je hlava krvou preplnená, vtedy máme hlavu

podvihnú, to jest podložíme nieo pod hlavu a nohy nech visia dolu. Uvol-

ni všetky šaty na tele, najmä šnurovaky a stužky okolo pásu. Tvár a sluchy

kropíme vodou; nohy poriadne tréme kefou alebo flanelovou handrou; ne-

mocnú umývame octom vodou rozmiešaným a ke prichodí k sebe, dáme
jej vody, trochu vína alebo rumu. (alšie lieenie vi pri mdlobách opísa-

ných na inom mieste tejto knihy.)

EPILEPTICKÉ KE (PADÚCNICA) POAS TEHOTNOSTI.

Epileptické, trhavé ke vyskytujú sa najastejšie u prvôstok v druhej

polovici tehotnosti alebo poas pôrodu a zriedka v šestonedelí. Ke poí-
najú sa záchvatami a šíria sa po celom tele. Príinami môžu by shromažde-

nie sa plodovej vody, prílišné rozšírenie sa materníka a ažké choroby ad-
vín, následkom ktorých brušné steny, studne gamby a ruky ovodnatejú, na-

puchnú.

Príznaky:—Hne pred krami zmocní sa tehotnej akýsi nepokoj po
om nasleduje horúce bolenie hlavy, dávenie, mrákoty v oiach, huanie v

ušiach a — bezvedomie. Oi sa zatvárajú a otvárajú, krútia sa, škúa, oprú

sa na jedon bok alebo sa sem-tam pohybujú; tvár badne a sa zohaví; kr
napáda aj prsia a silne ich trhá; dych ažký; jazyk sa medzi zuby zasekne a

ústa sa penia; konene ke a trhanie sa zmenšujú, chorá poína chraptivé

dýcha a padá do hlbokého spánku. Nemocná nezadlho po spánku príde

k sebe a apráve cíti bô hlavy a mdloby, ale o sa s ou vodilo, na to nepa-

mätá. Po pôrode záchvaty sú slabšie, alebo celkom prestávajú a žena ozdravie.

Lieenie:—Chorú treba chráni, aby poas záchvatov následkom bezve-

domia nespadla a sa neurazila; má sa jej nieo medzi zuby podstri, aby si

jazyk nepokúšala. Po záchvate utrite jej tvár a elo na sucho, na povrch

hlavy položte studený obklad a to je asi všetko. Poas záchvatov neahajte
nemocnú, neoprobujte nemocnej zatisknutý palec vyslobodi, nedržte ju za

ramená, nelejte na u vodu, nekropte ju vodou, jedným slovom nechajte ju

ako je a pošlite pre lekára. Ke sa pôrod blíži, uložte ju na avý bok a po
narodzení dieaa podviažte pupok šnúrou a oddiate diea, aby sa mu škoda

nestala pri alších záchvatoch, ktoré niekedy sa opakujú.

HYSTÉRIA.
Hystéria je nemoc slabých nervov a vyskytuje sa zvlášte u žien. Pred-

bežne pozorujeme zádumivos, nepokoj mysle, úzkos, ažobu, ažký dech,

dusenie a závrat; neskoršie nasleduje ztrata chuti k jedlu, neporiadky žalúd-
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ka a riev, bô v pravej strane žalúdka a nemocnej zdá sa, ako by sa gua
tískala do hrdla a ako by sa dusila; hysterické ženy zachvátené bývajú ukrut-

nými boastmi v revách tak zvanou vetrovou kolikou; koža je suchá; mou
málo odchodí. Nemocná pri najmenšej rozulenosti alebo i bez príiny roní

slzy, plae, narieka a hne o chvíoku sa smeje; veselá, ružokvitnúca tvár

mení sa, badne; obeh krve je nepravidelný; svalstvo je napádané krami
tak, že úbohá žena škrípa zubami, krií, reve, bedáka, v ušiach jej huí, zvoní;

zrak, uch a sluch sú tiež napadnuté; nemocná nemá pokoja, nemôže spa,

nemôže chodi, bojí sa, trasie sa a stáva sa, že to tak trvá do smrti alebo

aspo do zmeny jej života, po om sa obyajne hystéria sama od seba ztratí.

Príiny hystérie môžu by rozmanité: neporiadky a choroby materníka, sla-

bos nervov, neporiadky ústrojov zažívacích, neporiadky pohlavných ústro-

jov a duševné nemoce.

Lieenie:— 1) Poas záchvatov málo sa dá robi; treba na nemocnej

popusti šaty, oddiali šnurovaku a kropi tvár vodou. Natiera sluchy,

brucho, ruky i nohy. Hne po záchvatoch nohy majú by horúcou vodou
umývané a vnútorne môžeme da nemocnej aj z lobelii alebo aj z Ipecac

(ípecacuanhae) na vracanie a tiež dajaký dobrý liek na prehnatie. V lekár-

ach predávajú sa pilulky pod menom "Aloin, Belladonna and Strychnia"

a majú sa užíva po jednej pilulke každý veer alebo každý druhý veer.

2) Dobre úinkuje i Asafoetida tabletky, ktoré tiež možno dosta v le-

kárach. Konene stara sa o sosilnenie sústavy. Horké víno s vajcom roz-

miešané má sa užíva denne. Pohyb na erstvom vzduchu a láskavé za-

chádzanie s chorou ženou.

3) Jestli nemocná osoba trpí na chudokrvnos alebo na badniku, vte-

dy tá nemoc má sa liei, ako sme to opísali pri "Badnike".

4,) V mnohých prípadoch môžeme upotrebi natieranie brucha a celé-

ho tela (Massáž).

5) Pri lieení hystérie upotrebi môžeme hypnotisnnus i magnetismus;

výsledy sú neuveritené, ale lovek, ktorý chce liebu previes musí sa veci

rozumie.

6) Telocvik je tiež odporúania hodný.

BÔ ZUBOV POAS TEHOTNOSTI.

Bô zubov môže povsta následkom spráchnivosti a hnilosti zubov;

v tomto páde miesto zapuchne a boas krúži sa len na okolí zuba. Zväša
prichádza bô zubov, ako neuralgia už i sú zuby v dobrom poriadku alebo

nie a napáda celé elustie, tvár, líce a ženie sa z jedného miesta na druhé,

pri om však žiadnej opuchliny nieto.

Lieenie:— 1 ) Namo trochu vaty alebo malé plátenko do hvozdíko-

vého olejku a vopchaj do zuba. Boas prestane niekedy okamžite.

2) Namiesto hvozdíkového olejku môže sa potrebova kreosot, káfro-

vý lieh (špiritus) alebo olej z maty peprnej at. Jestli je tehotná silná a zu-

by má deravé, najlepšie urobí, ke si ich dá vytiahnu. To sa však neradi

nervovým ženám. Jestli by tieto jednoduché lieky nepomohly, oprobova
treba niektorý liek udaný v Domácej Lekárni. A ke celkom ni nepomáha,

nejlepšie je ís k zubnému lekárovi (dentistovi), ktorí zastaví bô.
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ZÁCPA POAS TEHOTNOSTI.

Zácpa u tehotných žien je na dennom poriadku. Ponevá mnohé silné,

rýchle preháajúce lieky môžu škodi nie len tehotnej, ale i plodu, preto radí

sa, aby proti zácpe potreboval sa teplý klistýr alebo nech si tehotná dá donies

glycerínové základky (Glycerin suppositories) a nech z tých vopchá jeden

kúsok do riti, po om už za jednu alebo dve minúty ruší sa revo. Po zá-

kladkoch môže sa potom klistýr potrebova. Ricinový olej môže ma zlé

následky na zdravie tehotnej a preto sa neodporúa. Pomaly úinkujúce aje,

ako rebarbara, alebo manna môžu by užívané ráno i veer pred líhaním.

Môžu sa užíva i Seidlitzové prášky, ktoré môžu sa kúpi v lekárach. Dob-
rým miernym a chladivým prostriedkom je "Saline Laxative", ktorý sa môže
pripravi poda receptu v "Domácej Lekárni" udaného. Pri prísnej života-

správe nepotrebuje žena žiadnych preháacich prostriedkov, lebo už aj samé
jedlá, jestli ich riadne vybereme, majú preháacú silu. Aby sme pokázali

takéto preháacie a zastavujúce potravy, složili sme malú tabuku pokrmov,

ktoré môžu by užívané poas tehotnosti proti zácpe a ktoré naopak úinkujú
proti vonej stolici

Preháacie pokrmy proti zácpe:

Pšeniný chlieb najmenej 24 hodín starý, kukuriná zámieška.

Krakersy pšeniné alebo z grahamovej múky.

Pudingy zo ságo, ryže a z ovocia.

erstvé, kyslé ovocie, ako jablká, breskyne, hrozno, slivky, figy,

hrozienka, pomarane a citróny.

Sušené ovocie varené (najlepšie sú slivky).

Rebarbara, celer, cibua, cvika, zelený hrach, paradajky, dyne,

kukurica, kyslá kapusta, cmar.

Zastavujúce pokrmy proti vonej stolici:

Suché údené ryby, syr.

okoláda, prevarené mlieko.

Caj, káva, fazua, tapioka, farina, škrobovité jedlá.

ernice, jame.
Horúci pšeniný chlieb.

ierny piepor a korenivo.

Hrianky a zemiaky. Múne jedlá. Cukrovinky. Pražené mäso.

Šošovica, suchý hrach. Orechy.

alšie recepty vi v "Domácej Lekárni".

POTRATENIE PLODU.
(Predasný pôrod.)

Ke žena utratí plod prv, než on je schopný samostatného života, to

menujeme potratením plodu. Ke až po 7-om mesiaci od zaplodenia porodí

alebo ako to udia hovoria "ke ženská po siedmom mesiaci plod nedonosí".
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taký stav menuje sa predasný pôrod. Predasný pôrod udáva sa asto a naj-

viac v prvom mesiaci tehotenstva; v tom páde diea nikdy nežije, kdežto

predasne narodené diea zostane pri živote.

Príiny:—Chybné ústroje plodné; ažká práca, ažké dvíhanie, udere-

nie, spadnutie, zaknutie, náruživosti, chronické nemoce, zlá výživa, krimi-

nálna operácia at. Najdú sa na svete mnohé ženské (aj lekári), ktoré za

peniaze zniia plod v tehotnej žene alebo dajú jej lieky k tomu cieu. Dievka,

aby zakryla svoju hanbu, dá sa operova; vydatá žena, aby nemala trápenie

s demi, dá sa reza, pára. Na to ale nepomyslí^ že je to hriech proti zákonu

Božskému i prírodnému, že tým pácha sa vražda. Okrem toho, každá taká

operácia alebo užívanie liekov k tomu cieu je vekým nebezpeím pre ženu.

Taká žena alebo dievka môže sa sta snášatekou do smrti trvajúcich chorôb.

Príznaky:—Boastný krvotok z pohlavných ústrojov, všeobecná sla-

bos, bô kríža, bô na dolnej asti chrbta, bô v bruchu, v klboch, ošklivos,

niekedy zimnica a horúka a hodné klopanie srdca.

Lieenie:—^Zena má sa hne položi do postele. Poste má by tvrdá.

Jestli žena trpí na zácpu, treba jej nieo da, aby sa revá vyprázdnily, ako

klistýr, ricinový olej, Magnesia citrate, atd*. Pri vekých krvotokoch prikla-

da studené obklady na pohlavné ústroje a na dolnú as brucha na okolie

materníka. Také obklady môžu sa zapcha i do pošvy, aby sa krv zastavila

a aby sa krvné cievky stiahnu mohly, ale len vtedy, ke ženská necíti zimu.

Jestli ženská cíti trasenie od zimy, obkladky majú by teplé; zdnu má sa

potrebova diaphoretiný prášok tak zvaný potiaci prášok asi 1 alebo 2 práš-

ky každej pol hodiny alebo 5 gránov bieleho liadku (Alum) a 5 gramov
muškátového oriešku na prach utleného a opakova každých 30 minút.

Okrem toho nech ženská položí nohy do horúcej vody na I O minút, aby sa

potenie zaalo; tiež priloži treba horicový flajster (mustard plaster) na

driek a drža ho tam dokial možno bez toho, aby koža nezmechúrila. Caj

z ernicových koreov je tiež odporúania hodný.

2) Olej z ohobyu (Firewood oil) užívaný po 5 kvapkách na cukre

každých 20 minút robí dobré služby. Alebo

3) Odporúania hodným liekom je ierny hloch (Viburnum prunifo-

lium). K tomu cieu najlepšie je kúpi si v lekárni Fluid Elxtract z Viburnum

Prunifolium a z toho užíva pol lyžiky.

4) Jednorožcový aj (Helonias dioica) je tiež dobrým prostriedkom.

Užíva sa pol šialke každú hodinu; jestli sa prášok potrebuje dávka je 20 grá-

nov každých 1 5 minút.

MLIENA HORÚKA.
Následkom silnejšieho vymiešovania sa mlieka z prs v prvých doch po

pôrode decka, vyskytuje sa ahko striedavá horúka, ktorá sa menuje mlie-

nou horúkou. Prsia opuchnú, nabehnú a nemocná cíti klanie, pichanie

v prsiach, apetít zmizne a na miesto toho javí sa silná žíze.
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OBRAZ 435. PUMPKA.

Lieenie:—Poas horúky nemocná má jes len

ahké poHevky; prsia majú by teplým olejkom

mastené a dobre hore podviazané. Stolica má by
riadna a kde ide o zácpu, treba hne uži ricinový

olej, alebo upotrebi klistýr. Najlepším lekárom v

tomto páde je novorodzena, to jest, náhle sa diea

k prsiam prisadí a mlieko vycicia, horúka zmizne; v

protivnom páde musí by mlieko vypumpované. K
tomu cieu slúži pumpa, ktorú môžeme kúpi v kaž-

dej lekárni.

PRÍPRAVY K PÔRODU.

Tehotná má uvies všetko do poriadku v domácnosti a pripravi sa

k pôrodu. Poste má by pevná, tvrdá, nie prinízka a odtiahnutá od steny,

tak aby pôrodná baba alebo lekár mali prístupok z oboch strán. Pod plach-

tu na posteli, kde mieni žena leža, treba položi dostatoný kus nepremoka-

vého gumového plátna alebo iného materiálu, cez ktorý voda neprejde. Po-

vl£\ky postele majú by erstvé, suché a isté. Prikrývka musí by odpovedná
okolnej teplote a musí sa da ahko vypra; neistá poste v mnohých prípa-

doch má za následok horúku. Voda, mydlo, sklenika istého oleja, nožni-

ce, istá, vyvarená stužka na odviazanie pupkovej šnúry, disinfekné pro-

striedky majú by pri ruke (o to obyajne postará sa pôrodná baba). Te-

hotná má by obleená v istej, bielej, plátenej košeli. Pôrod má sa dia
celkom prirodzeným spôsobom a tak sa to najviac aj deje. Poas pôrodných

bôov dobre je, ke tehotná žena chodí po izbe, ale niekto nech ju drží pod
pazuchou a vodí ju, aby nespadla. V izbe rodiky nemá by mnoho osôb;

postaí pôrodná baba a jestli možno jedna ošetrovateka. U zámožnejších

rodín môžeme ma i tretiu osobu, ktorá sa stará o hrubšie práce. Pred pô-

rodom mechúr i revá majú sa vyprázdni. Na ahko prístupnom mieste má
by položené prádlo pre rodiku. Prvý oblek novorodenca má by na prí-

stupnom mieste tak, ako prádlo pre matku. K prvému detskému odevu ná-

leží noný mäkký oblek, s dlhými rukávami, panušky, kabanica. (flanelová)

mäkká, anová košielka, flanelový alebo elastický obväzok, kúsok plátna,

niekoko plen, bezpené špendlíky rôznej vekosti, kúsok glycerínového myd-

la, flanelové prikrývadlo, runíky a handriky na umývanie. Položme to do

jedného koša a prikryjme istou, mäkkou plachtikou dostatonej vekosti,

aby mohlo by diea do nej zabalené hne po narodení.

POLOHA PLODU

Jestli novorodzeniatko ide hlavikou vopred, o sa stáva v 90 prípadoch

zo sta, vtedy pôrodná babika nemá vekej práce, len vyka, kým diea
príde na svet. Ke je hlavika veká, vtedy sú boasti náramné, trvalé.

(Pojedné ženy rodia vemi ahko a za pár hodín je po všetkom; iné majú sil-

né boasti za 6, 8 alebo i za viac hodín. Prvé bôle zapríinené sú sahova-

ním sa materníka, ktorý sa kovite sahuje, aby vydal diea na svet. Prvý

pôrod je najažší a trvá niekedy i 24 do 36 hodín.
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OBRAZ 436. OBRAZ 437.

Poloha hlavou, jako to vidíme na obraze 436. je najpriaznivejšia, lebo

hlava je najažšou asticou detského tela a preto klesá na konci siedmeho

mesiaca dolu. asto sa stáva, že ke sa diea narodí, pupková šnúra je

omotaná okolo krku novorodzeniatka, ako to vidíme na obrázku 436. Tu
netreba sa naaka, ale pevne, pomaly to odmotajte, potom uviažte ju na

dvoch miestach (Vi obraz 439.), za minútku alebo dve pokajte a v pro-

striedku prerežte. Ke je kuka vemi napnutá, môže sa obeh krve pri

postupe dieaa v priebehu pôrodu zastavi a diea zadusi.

POLOHA NÔŽKAMI.

Pri tejto polohe, ke novorodzeniatko ide nôžkami a dolnou iastkou

tela, apráve môže sa pôrod skoni ahko a dobre, je radno, ba nutno, za-

vola lekára. Obraz 437. znázoruje polohu nôžkami a dolnou iastkou tela.

Poloha môže by i priena a tu tiež lekárska pomoc je nutná, ponevá
ahko môže spôsobi vekú trhlinu vo vonkajších rodidloch rodiky alebo pri

OBRAZ 438.

Plodový kolá a pupková

OBRAZ 439.

Prerezanie pupkovej

šnúry.
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vybavovaní hlaviky natrhnú šijku decka alebo pretrhnú pupkovú šnúru

atd*. Povinnosou babiky je v každom prípade, kde javí sa úchyka od
pravidelného ahkého pôrodu, žiada lekára a nepoína operáciu, ktorej sa

nerozumie.

PÔROD.

Pôrod je posledným aktom tehotnosti a vykonáva sa obyajne prirod-

zenými cestami a prirodzenými silami bez cudzej pomoci. Je dokázano, že

zo 1 00 pôrodov 95 sa ukoní bez každej cudzej pomoci a len pä zo sto kon-

ia umele, zväša, aby rodika prílišne netrpela; a ponevá pôrod je fisiolo-

gickou nutnosou, ktorej žiadna rodika uniknú nemôže, preto netreba sa

ho obáva. 2enu poas pôrodu menujeme rodikou. Pôrod delíme na tri

bezprostredne jedon za druhým nasledujúce oddiely:

I ) Doba otvárania, ktorá sa poína od poiatku boasti do zmiznutia

bránky;

2) Doba vytlaovania od poiatku zamknutia bránky do narodenia die-

aa, totiž koní sa narodením dieaa;
3) Doba koláová alebo lôžková od narodenia decka do vytlaenia ko-

láa a s ním súvisiacich plodových blán. Všetky tie doby odohrávajú sa s

boasami a môžeme riec, že ím silnejšie, vytrvalejšie a rýchlejšie sú boasti,

tým skorej koní sa pôrod. Sahovanie sa materníka neodvisle od vôli ro-

diky prevádzané je boastmi, ktoré pôrodnými boastmi menujeme. V prvej

dobe otvárajú tieto boasti bránku, v druhej dobe vytlaujú plod a odluujú
kolá od materníka a v tretej dobe vypudzujú plod i kolá a jeho blany. Po-

nevá pôrod môže nasta v každom ase, preto rozpoznávame ho, ako ne-

zralý, predasný, zralý a opozdený.

NezraJý pôrod alebo tak zvané potratenie plodu je taký pôrod, ktorý

nastane v prvých siedmych mesiacoch; po takom pôrode diea nežije.

Pôrod medzi 28. a 38. týždom menujeme predasným pôrodom, a die-

a môže už zosta pri živote.

Jestli sa diea narodí v posledných dvoch týždoch tehotnosti, tomu
hovorievame, že je pôrod zralý.

Každý pôrod, ktorý sa po 40. týždni dostaví, menuje sa opozdeným pô-

rodom.

Ke žiadnej cudzej pomoci nepotrebuje sa pri pôrode, taký stav menu-

jeme prirodzeným pôrodom; umelý pôrod je taký, kde sa cudzia pomoc po-

trebuje (kde lekár musí potrebova kliešte atd'.)

Tlak alebo tisk brušných stien je silenie rodiky, to jest, rodika sa ru-

kami o nejaký pevný predmet chytá a silí sa práve tak, ako pri tvrdej stolici.

Takým silením rodika vemi podporuje úinkovanie pôrodných boasti. Na
poiatku silenie závisí od vôli ženy, ale neskoršie i chce ,i nechce musí sa

sili.

PRVÁ DOBA PÔRODU.

V tej dobe otvárajú boasti bránku a asti detského tela pripravujú sa

pomaly opusti materinské lono. Nadišla doba, aby tehotná uviedla všetko



DOMÁCI LEKÁR A RADCA

V domácnosti do poriadku, všetko si pripravila ku pôrodu a aby poslala po
babu.

.

DRUHÁ DOBA PÔRODU.

V druhej dobe boasti vytlaujú a odluujú kolá od materníka. Mno-
hé ženy, ktoré ahko rodia, netrpia mnoho, týmito boasmi, — u iných sú

vemi prudké a neznesitené. Poas tých boasti otvára sa materník stále

viac, až sa bránka tak otvorí, že cez u diea môže prejs. Prvé boasti sa

obyajne ozvú dolu pod krížom a šíria sa po celom živote spôsobom saho-
vania. To sahovanie nie je boastné, ale núti ženu k zadržaniu dychu a iní

každý jej pohyb nemožným. Boasti sú najprv slabé, nepravidelné, potom
stávajú sa stále silnejšími a pravidelnejšími až konene dostavujú sa v pravi-

delných pä minútových prestávkach. Potom zase stávajú sa slabšími a po-

maly prestávajú. To sa opakuje niekoko ráz, kým žena neporodí.

TRETIA DOBA.

V tejto dobe býva pomaly plod vytlaený na von tlakovými pôrodný-

mi bôami. Materník sa sahuje a tlaí na plod v nej sa nachádzajúci. Te-

raz môže by rodika nápomocná tomuto tlaku a sama tlai (sili sa) pri

dostavivších sa bôoch. Tie boasti zapríinené sú hlavikou dieaa, ktorá

trhá okraje bránky, rozahuje zvonkajšie rodidlá, hmoždí a asto roztrhá ich.

Pri priaznivých okolnostiach býva tretia doba bez boasti. V tej dobe napí-

nanie a veké namáhanie vyerpá sily rodiky a preto nech neoprobuje vsta
s postele. Tretia doba je obyajne krátka, ale u prvôstok a pri ažkých ume-
lých pôrodoch môže trva niekoko hodín.

Po pôrode asi o dvadsa minút nové sahovanie sa materníka — tak

zvané koláové boasti odlupuje, ale pravidelne len následkom koláových
bôov sa celkom odlúpi. Koláové bôle tlaia kolá z materníka do hrdla

jeho a ztadial do pošvy. Z pošvy oddialený býva následkom svojej vlastnej

váhy alebo, následkom zovnútorného tlaku alebo silenia sa rodiky. S kolá-

om vychádzajú aj jeho blany. Koláové bôle zamedzia i krvácanie tam,

kde sa kolá odtrhnul a takým spôsobom zastaví sa krvácanie žíl a predíde

sa mnohému nebezpeenstvu.

PLODOVÉ VODY.

Diea leží v materníku vo zvláštnych blanách naplnených tekutinami,

ktoré menujeme plodovými vodami. Jestli blany prasknú hne pred pôro-

dom, obahujú vytekajúce plodové vody priechod dieaa. Niekedy narodí

sa diea v blanách alebo má ich cez hlaviku presunuté omu hovorievajú

poveriví udia, že sa diea "v epci narodilo". Pravidelný as výtoku vôd

je ten, ke hlavika vstúpila do pošvy. Pri každých boastíach vylievajú

sa plodové vody a keby blany v tomto období samé nepraskly, má ich pôrod-

ná baba sama istýma rukama pretrhnú, dbajúc obyajne o to, aby hlaviku

dieaa neporanila. Ako náhle je hlavika v pošve, stara sa treba, aby sa

hrádza ochránila (Hrádza je tá as, ktorá delí vstup do pošvy od riti), to

jest, aby sa neroztrhla. Pri ažkých pôrodoch a hlavne pri pôrodoch prvô-

stok, roztrhne sa asto táto hrádza, niekedy vemi hlboko, takže otvor ritný
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OBRAZ 440. OBRAZ 441.

PLODOVÝ KOLÁ, BLANA A PUPKOVÁ ŠNÚRA.

OBRAZ 440 znázoruje kolá na vonej strane, a) tkanivo koláa; b) roztrhaná blana; c)

pupková šnúra; d) pupkový uzol.

OBRAZ 441. Kolá na prirastlej strane, a) tkanivo; b) blana; c) uzol pupka.

je úplne spojený s otvorom pošvy; to sa vždy stáva, ke nechránime hrádzu

podporovaním. Podporovanie hrádze záleží v tom, že pôrodná baba alebo

lekár robia rukou protitlak tlaku, ktorým pchá sa hlavika novorodzeniatka

na povrch z pošvy.

VÝŽIVA DIEAA V MATERINSKOM TELE.

Oplodené vajíko v materníkovej dutine vyvíja sa asi tak, že na konci

prvého mesiaca dosiahne vekosti vlašského orecha, ale už v štvrtom mesiaci

vidíme pri potratoch plodu asi 1 5 centimetrov dlhé plody, na ktorých zretelne

rozoznávame pohlavie mužské alebo ženské. Poínajúc siedmym mesiacom,

môže by detský plod nielen živo narodený, ale i pri živote zachovaný.

Váži sotva 1 2 sto gramov a potrebuje na každý spôsob umelého tepla. Nech-

ty nie sú u takýchto predasne narodených detí ešte vyvinuté, V šúrku niet

vajíiek a šupiny na hlávke sú o mnoho väšie, než u detí donesených, V ôs-

mom mesiaci tehotnosti dosiahne plod 40 centimetrov a váži dobré 3 funty,

9 mesané 4 funty a na desiaty mesiac je plod 50 centimetrov dlhý a váži prie-

merne 3000 gramov,

V tele materinskom živí sa diea pomocou plodového koláa (placenty).

Plodový kolá je ploché, okrúhle, hubovité teleso, vyvíjajúce sa v treom
mesiaci tehotnosti. Jednou svojou stranou pripína sa kolá ku stene mater-

níka a s dieaom spojený je pomocou pupkovej šnúry. (Vi obrazy 440

—

441,)

Pupková šnúra je povrázok, ktorý spája priamo m^atku s plodom a ob-

sahuje vo vnútri svojom dve tepny a jednu žilu. Hne po pôrode sa podvia-

že, odreže a tým prestáva spojenie dieaa s matkou a v tom okamžiku na-

stupuje dýchanie púc dieaa.

Hovorili sme, že plodový kolá vyvíja sa v treom mesiaci tehotnosti.

Od poatia plodu do vyvinutia sa koláa, plod sa živí tak, ako matka pomo-

cou kosmatiek a od vyvinutia sa plodového koláa dostáva diea alší po-

krm pomocou tohto koláa. Kolá pozostáva z útvarov i plodových i mate-

rinských; obeh krve plodu v materinskom tele zariadený je tak, že kyslík ma-

terinskej krvi prechádza v kolái do krvi detskej a touto je rozvádzaný tep-

nami pupkovými do ústrojov plodových.
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PODVIAZANIE A PREREZANIE PUPKOVEJ ŠNÚRY.

Asi po 5— 10 minútach, ke diea poalo dýcha, podviaže sa pupková
šnúra asi na dva palce od pupka dieaa a od toho podviazania asi na dva
palce druhé podviazanie smerom ku koláu, ako to vidíme na obraze . 439.

a medzi tými dvoma podviazaniami prestrihne sa šnúra istými nožniciami.

Podviazanie musí by dostatoné, aby tým prerušil sa obeh krvi v pupkovej

šnúre. Oddelené diea zakrúti sa do zahriatych šiat tak, aby nos a ústa voné
ostaly a uloží sa na stranu, aby sme venova mohli celú pozornos rodike.

PLODOVÉ BLANY.

Okrem koláa a pupkovej šnúry zmienime sa ešte o blanách, v ktorých

leží plod a ktoré pri pôrode musia puknú, aby mohol plod vyjs von. Tieto

blany sú: Blana Chlpatá — Kostrbatá (Chorion), pochádzajúca z vajca a

úastujúca sa vo vnútri materníka na tvorbe koláa. Blana Vodná (Am-
nion) tvoriaca vrecko na všetkých stranách dobre uzavrené; v tom leží plod.

Blana Padavá (Decidua) je to ni iného, ako slizná blana materníka, ktorá

na konci tehotnosti stunej e a degeneruje (zvrhne) sa.

Aby plod v týchto troch blanách bol chránený od otrasov, naplnené je

plodové vrecko tak zvanou plodovou vodou, ktorá pri pôrode odteká von

v tom okamžiku, ke pod tlakom pohlavných boastí puknú blany.

Sestonedelie.

Doba od pôrodu za nasledujúcich šes týždov menuje sa šestoned^lím

a rodiku menujeme sestonediekou. Ako už i názov hovorí, as popôrodný

mal by trva šes týždov o znaí, že šes týždov treba k tomu, aby sa ro-

dika zotavila, aby sa jej ústroje polepšily a svoju normálnu vekos nado-

budly. Avšak nalieha na prísny, šestýždový pokoj je ažko ba mnoho
ráz nemožno. Má sa jednak od každej šestonedielky žiada, aby aspo za

prvých desa dní po pôrode postel nezanechala. Sú nevedomé, ahostajn^é

ženy, ktoré už na druhý alebo na tretí de zanechajú poste a nepríde im na

rozum, že práve v tomto ase požaduje ich telo najviac odpoinku. Preto

nieto divu, že tak veký poet chorôb zachvacuje ženy len preto, že skoro

opustily poste po pôrode. Každá rodika má vede, že celý materník vnútri

je vemi poranený, že také poranenie potrebuje asu, kým sa zahojí a že poas
hojenia sa, musí by ten materník od otrasov chránený oho ženská chodením

a prácou nedosiahne. Jestli každá šestonedieka zadrží nižšie udané rady,

zaiste neobanuje. (Tie rady sa týkajú i ošetrovateky alebo baby.)

1 ) Tichos a odpoinok.

2) Nech šestonedieka spí, jako dlho chce, spánok ju zotaví lepšie než

okovek iné a preto ju zbudi len preto, aby sa jej dávalo jes, aby "nezo-

slábla".

3) Jestli po mnohých útrapách žena sa zotavila a má hlad, treba jej

dáva ahké, zažívacie a ahko ztravitelné pokrmy.

4) Jestli šestonedieka žiada jes, hlavne ráno, nedajme jej dlho aka
a vôbec máme jej žiadosam, jestli sú tie žiadosti neškodné, rýchle a ochotne
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zados uini. Pri tom za prvých pá^ dní má sa da. pozor, aby priostré pq-

kimy sa jej nedávaly.

5) Pozor na stolicu. Silné lieky na prehnatie sú vemi škodlivé a preto

najlepšie je upotrebi klistýr. Z prvých 24 hodín nemusíme vynucova stol-

cu, ale starajme sa, aby poas tých 24 hodín rodika mpila. Jestli je slab^

a nemôže vôbec moi, treba upotrebi katéter.

6) Poas celého šestonedelia stara sa treba o pokoj tela i ducha, aby

šestonedieka chránená bola od všetkého hluku, tluku; okrem toho i sama

má sa vynasnažova, aby sa nad každou malikosou nerozuovala a aby sa

veselou mysou k povinnosam ktoré ju, ako matku oakávajú pripravovala.

7) Rodika poažne šestonedieka nie je chorá, ale len pôrodom vy-

silená a apráve v materníku nachádza sa veká rana, ktorá sa musí zahoji,

stáva sa to všetko fisiologicky (prirodzene), bez každej cudzej pomoci, jestli

všetko vykonáme tak, ako to matka príroda požaduje; náhle sa prehrešíme

proti matke prírode, nastanú choroby, neporiadky, zapálenia, spadnutie ma-

terníka, ktoré neporiadky sú pokutou za našu nedbalos, za našu nevedomos
alebo za našu ahostajnos. Zapamätajme si to : Nevedomos neospravedl-

uje nikoho a ked* sme sa proti prírode prehrešili, pokuta nás nemine.

8) Výživa poas šestonedelia má by ahká, záživná, posilujúca. Mno-
hí lekári hovoria, že mýli sa ten, kto myslí, že slabé, chabé jedlá, ktoré nema-

jú žiadnej výživnej látky, môžu vyrába dobré, materinské mlieko. Ovšem,

chráni sa treba múnych jedál, ktoré obyajne zapríiujú zácpu a ažko
ztravitelných strukovín, ale potravy, ako ku príkladu dobre vypeené alebo

varené mäkké mäso, vajcové pokrmy, ryža, maslo, zavarené ovocie, nemalý

by sa zabraova, jestli je zaživanie v poriadku a stolica pravidelne úinkuje.

OISTKY.

Popôrodné boasti sú zapríinené sahovaním sa materníka, poas kto-

rého vypudzujú sa zbytky odlúpeného koláa, potrhaných astí sliznej blany

a zbytky krvácania. Tie vymiešky menujeme oistkami. Boasti popôrod-

né trvajú obyajne jedon, zriedka dva alebo viac dní a sú tým silnejšie ím
kratší bol pôrod. Tekutina vychádzajúca z materníka v prvých doch po pô-

rode je krvou zabarvená; neskoršie barva táto badne, konene výtok je bez-

barevný a potom zmizne. Jestli sa šestonedieka zavasu pohybuje, môže
nasta zase krvácanie a boasti. V takých prípadoch má sa šestonedieka

hne do postele položi. Oistky trvajú asi 1 4 dní, niekedy mesiac alebo

viac. Po pôrode majú sa rodidlá prehliadnu, i nieto na nich voakde pora-

nenie, ktoré by mohlo vies k hnilobe a k horúke šestonedieky. Hlavne

majú sa vyšetrjt' zvonkajšie rodidlá a jestli šestonedieka cíti pálenie alebo bo-

as vo vnútri života, má sa posla pre lekára.

ISTOTA POAS ŠESTONEDELLA.

Pamätajme, že istota je pol života. K umývaniu nikdy nepoužime upo-

trebových runíkov alebo iné látky. Špongia má by po každom upotrebení

vyvarená a runíky vypraté. Zovnútorné rodidlá majú sa umy po každej

stolici a po každom moení a celé telo aspo raz na de. Také umývanie je
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vemi prospešné. Ovšem v prvých doch po pôrode neobracajme šestone-

dieku a umývame ju len na prístupných miestach. Ale i baba a ošetrovate-

ka má sa drža v istote. Zvlášte nechty majú by pelive isté, lebo pri-

chádzajú do styku s telom šestonedieky a preto majú by istené a pred vy-

šetrovaním i po vyšetrovaní v disinfeknom roztoku umyté.

PRÍCHOD MLIEKA.

Pri zmenách poas tehotnosti hovorili sme, že prsia tehotnej ženy poí-
najú sa už v prvých mesiacoch tehotnosti znane zväšova to jest mliene
žazy sa vyviujú, aby malému tvoru dodaly potrebný pokrm. Zpoiatku
nie je to mlieko, ale srvátkovitá tekutina (colostrum), ktorá však za niekoko
dní sa vymieša a potom nastane pravdivé vymešovanie sa mlieka. Mnohé
ženy v tejto dobe cítia sa zle, ale to netrvá dlho, ponú sa poti, mlieko sa

dostaví a v dvoch doch všetko je v najlepšom poriadku. Jestli nastúpi zi-

momriavka, triaška, takže sa celé telo trasie, treba rodiku dobre zakry a do
postele teplou vodou naplnené faše vloži, ktoré však nesmú by tak horúce,

aby šestonedieku popálily. asto podarí sa zimomriavku i horúku takýmto

zahrievaním zahna.

HORÚKA POAS ŠESTONEDELIA.

asto podarí sa chorobotvorným zárodkom dosta sa do poranených ro-

didiel šestonedeky a následkom toho povstane horúka. Ponevá je to ve-
mi obávaná nemoc, preto akonáhle vidíme, že teplota postupuje, má sa posla

pre lekára.

ZVYŠOK MLIEKA.

Jestli matka má viac mlieka, než diea môže spotrebova, vtedy máme
pravidelne odstraova mlieko z prší pomocou faštiky mliekovodnej, ktorú

možno kúpi v každej lekárni za 25 alebo 50 centov. Iná také preplnenie sa

mlieka mohlo by zapríini rôzne neporiadky, zapálenia, at., zvlášte u ta-

kých žien, ktoré nedržia prsia v istote.

OBRAZ 442.

ŽENSKÉ PRSE, MLEKOVODY A ŽAZY,
i) hlávka; b) prsné koleko; c) žazné Taoky ; 1) mliekovod;

2) koneky mliekovodov.
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OBRAZ 443. — OBVAZOK PRS.
A) znázoruje prsný obväzok v polohe; B) vyobrazuje, ako s obväzok robí a

C) jako sa má obväzok pripnú ku boku nemocnej.

POPRASKANÉ PRSIA.

Niekedy môžu prsia popraska a stávajú sa vemi boastnými. V takom
páde máme dvojnásobne dba o istotu; starajme sa, aby sme prsia po kaž-

dom nadájaní studenou vodou umyli a istou šatkou poutierali. Najastejšie

praskne na niektorom mieste bradavka a jestli si toho šestonedieka nepo-

všimne, môže nasta zapálenie prs.

KEDY MÁ ŠESTONEDIEKA OPUSTI POSTE?
Obyajne odporuuje sa vsta desiaty de po pôrode. Mnohé ženy

vstávajú na tretí alebo štvrtý de o je vemi nerozumné a môže zapríini

rôzne neporiadky v materníku, krvácanie at. Jestli je šestonedieka dobre

vyvinutá a cíti sa dos dobre, môže o de alebo o dva dni skoršie vsta. Prí-

liš dlhé ležanie je tiež neodp.oruitené. Šestonedieka nech zpoiatku opustí

postel len na hodinu, na dve; priechod ku práci nech bude ponenáhly. Te-

lesných námach, dvíhanie, chodenia po schodoch v prvých týždoch nech sa

chráni. Menovite v továrach zamestnaným ženám radíme, aby sa asi za

štyri týždne po pôrode ešte šetrily. Náhle sa necíti žena dobre po vstaní

z postele, nech nemudruje, ale nech si hne ahne, lebo z takého zanedbania

môžu povsta ukrutné starosti. Prvý pokus má by vždy krátky, druhý de
o nieo dlhší a tak alej. Ako náhle cíti únavu, má sa vráti do postele.

Nech sa oddáva svojim domácim prácam len tak, ke sa celkom dobre cíti.

Najrozšírenejším a najtrápnejším následkom príliš asnej práce je spadnutie

miaterníka a zmeny jeho polohy. Nemoc táto u pracujúcich tried je vemi
rozšírená; hovorí sa, že po 40. roku každá ažko pracujúca žena trpí na

spadnutie materníka alebo na iné jeho neporiadky. Málo žien ide k lekárovi.

Upotrebujú rôzne obväzky a držadlá materníka, ktoré odporúané bývajú

susedkami a tým spôsobom trápia sa tie ženy až do hrobu.
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ZMENA ŽIVOTA.

Mesané istenie u žien koní sa asi medzi 40. a 50. rokom. Ovšem sú

i tu výnimky, to jest sú prípady, že aj 50—55 roné ženy majú ešte mesané
istenie a sú schopné plodi deti. Ten stav, ke žena prestane dostáva me-
sané istenie menuje sa zmenou života. U niektorých žien prejde tá zmena
bez všetkých príznakov, bez všetkých ažkostí, ale to je zriedkavos.

Príznaky:—Poas zmeny života žena sa cíti nervosnou, slabou; dostáva

bolenie hlavy, závrat, ažkosti pri moení, bô v chrbte, vekú teplotu v dol-

nej asti brucha; niekedy opuchnutie nôh, svrbenie v pohlavných ústrojoch,

dráždivos, nepokoj at. Stáva sa, že mesané istenie prestáva náhle, naj-

mä následkom prechladnutia, strachu alebo následkom nejakej inej choroby.

Obyajne nedostaví sa istenie za 5—6 týždov po om prichodí hojnejšie,

než inokedy. Potom za pár mesiacov zase prestane, ale opä príde neriadne.

Takto prestáva a zase prichodí za as a konene prestane na vždy. Od toho

asu žena prestáva rodi. V tom kritickom stave nezriedka opuchne brucho

a žalúdok netrávi, následkom oho pokrm sa nahromadí a z toho robia sa

gázy, tie zapríiujú nadutie a rozšírenie brucha. Niekedy i vredovitos sa

poína hne poas zmeny a následkom toho tvoria sa vredy a raky, asto
zlatá žila, asté moenie a rozšírenie žíl na nohách.

Lieenie:— 1) Aneminé, nervosne ženy môžu užíva nasledujúce pi-

lulky:

Quininae Valerianatis 1 O grains

Zinci Valerianatis 1 O grains

Ferri Valerianatis 1 O grains

M. 30 pills. — Dávka: Jednu pilulku po každom jedení. (N. E. Med.

Mo.)

2) Dr. Parvin predpisoval nasledujúci liek:

Ammonii Bromidi 2 drachms

Sodii Bromidi Yl ounce

Spir. Ammon. Aromat. 6 drachms

Aq. Camphorae q. s. 6 ounces

Dávka. Jednu stolovú lyžku každé štyri hodiny.

3) Pri vekej nervosite dobre úinkuje nasledujúci liek (Dr. Godell) :

Ammonii Bromidi 2 drachms

Potassii Bromidi 4 drachms '

Spir. Ammoniae Aromat. 6 drachms

Aquae Camphorae q. s. 6 ounces

Dávka: Lyžiku každé štyri hodiny.

4) Dr. Gottschalk v "Brit. Gyn. Journal" odporuuje teplé soné kú-

pele veer pred spaním. Kúpele majú trva asi 20 minút a sú pomahatené
zvlášte proti vekej horúke a vekému poteniu sa, na jaké ženy poas zmeny

života obyajne vemi trpia.
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ZÁBAVA.

Obraz znázoruje pätoraký šport pre ženy a to: plávanie, koruovanie,
lazenie po lesoch a horách a jazdenie na kole. Sú to ženské športy, ktoré sa

dajú najahšie vykona a zo zdravotného stanoviska sú odporúania hodné.

Každá zábava alebo cvik na vonom vzduchu iní nielen príjemný pocit,

ale donáša osobitnú odvahu, ráznos, svalnatos, zkrátka napomáha ženskú

duševne a telesne.

Horná zábava dodáva sily celému organizmu; korulovanie a plávanie

môže sa vykonáva len v pevne ustálených dobách roku, ale asto nedovouje
sa ženským pre telesné slabosti.

Clnkovanie a jazdenie na kole sú dokonalými cvikami tela, ale nie pre

každého. Clnkovanie vemi trápi horné okoniny a prsia a jazdenie na kole

dolné okoniny a panvicu.

Kto zná zaobchádza lnkom a kolom, kto sa nebojí vody a cíti sa v nej

ako ryba, kto môže vyliez na vrchol hory, ten zaiste bude môc prekonáva
všetky barikády v boji za život. Slabí udia majú zaa prechádzkami a po-

stupne sa lapi do lnkovania, korulovania at.

udia vo všetkých vrstvách spoloenstva stále sa viac oboznamujú so

slneno-povetrnými kúpeami. Tieto primitívne kúpele sú vekým dobrode-

ním pre loveka, ale bohužia, praktikujú sa len v tých najväších ústavoch

zdravotných, ktorých vráta pre chudobný ud sú zatvorené. V takých zdra-

votných ústavoch udia sa oddávajú zdravotnému telocviku, skáu, behajú,

pohrávajú sa, v potoku alebo vo vodojemoch sa kúpajú a na slnku pod

holým nebom sa osýchajú.

Tí, ktorí zdravotný ústav navštevova nemôžu, mali by svoje telá den-

ne vo svojich izbách aspo v lete, pri otvorených oblokoch preslneni,

v slnených papršlekoch okúpa. Také kúpanie môže trva 5— 10 minút, po

ktorom nasleduje omývanie tela vo vlažnej vode a osušenie. Najlepšie naj-

priaznivejšie úinkuje také slnené kúpanie v neakom doskami obitom priesto-

re alebo v lese.



XXVI. KNIHA.

Detské nemoce
a ich lieenie

OBRAZ 444.

ZDRAVÉ DETI.

"Hldpý je ten, kto drží na povraze svojho psa a púša vono

svojho syna alebo dcéru."
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DETSKÉ NEMOCE.
"Lepšie je diea úbohé a múdre, než krá

starý a blázon." — Kaz. 4, 13.

"Hlas novorodenca oznamuje nám, že ažká hodina pôrodu sa skon-

ila. Ci je to chlapec, i dieva, tešme sa tomu, jestli nový oban narodil

sa so zdravými údami a ústrojami, — a jestli mu nieo dobrého chceme pria,

neželajme mu bohatstvo, slávu, peniaze — želajme mu zdravie, lebo zdravie

je najväším šastím na svete." (Miller, M. D.)

Detský život môžeme deli na dve doby; prvá doba trvá od narodenia

do prvého roku a druhá doba od prvého do deviateho roku. Diea v prvej

dobe potrebuje najväšieho ošetrovania. Tvrdí sa, že štvrtina dietok nedožije

do šiesteho roku. Štatistika dokazuje, že chudobným udom najviac mrú
deti a síce 30 procentov zomre pred piatym rokom. Mnohé deti mrú ná-

sledkom nevedomosti rodiov, lebo málo jesto takých rodiov, ktorí znajú

základné podmienky, aby priniesli na svet zdravé deti. Mnohé deti rodia

sa náhodou. V terajšom svete, zvlášte vó vekých mestách, najviac dietok

sa plodí náhodou následkom uspokojenia udských vášní a nie z vôle rodi-

ov. Niektoré deti sú splodené v opilom stave rodiov, iné zase rodimi

trpiacimi na venerické choroby, ktorí rodiia by sa vôbec nemali ženi. Také

chorými rodimi splodené deti nebudú nikdy úplne zdravé; také deti chor-

avejú a klesajú do predasných hrobov alebo chodia po zemi sa tiene, bez

života, bez radosti, bez zdravia. Mnohé dietky trpia na slabé nervy len pre-

to, lebo boly splodené násilne zo strany otca svojho proti vôli matky a také

deti od svojho narodenia musia bojova o svoj život. Matky sú tiež príi-

nami detských chorôb, ponevá nedajú na seba pozor v tehotnosti. Tehotná

žena mala by sa zdržova vemi ažkej práce a starostí, zvlášte v ostatných

mesiacoch tehotnosti a po pôrode má da na seba pozor, lebo ke matka

trpí, následkom toho trpí i diea. Potom mnohé matky nevedia, ako deti

vychova, nedávajú mu náležitého pokrmu, nedbajú o jeho istotu, zane-

dbávajú jeho oblek a šaty a následkom toho diea stáva sa obeou matkinej

nedbalosti a stále choravej e. Zdravé deti sú požehnaním a choré deti zá-

rmutkom a niekedy trestom našej nevedomosti. A preto radšej žiadne deti,

než na svet prináša mrzákov.

OŠETROVANIE NOVORODZENIATKA.
f "Jaký prame, taký potok;

'' Jakí rodiia, také deti". (Campe.)

Hne po pôrode má sa novorodzeniatko do zohriatých šiat zakrúti a

síce tak, aby ústa a nos voné ostaly a uložíme ho na bezpené miesto, na

poste, do kolísky at., a potom pomáhame rodike. Ke sme presvede-

ní, že je rodika v poriadku, chytíme sa do malého obana, totiž pripravíme

hne prvý kúpe. Teplotu vody meráme teplomerom a nikdy nespoliehaj-

me sa na prsty. Teplota prvého kúpea má by 90 grádov da Fahrenheita,

35 grádov da Celsiusa. avá ruka podporuje šiju a hlaviku dieaa, pravá

omýva jeho tielko. Ponevá na pokožke dieaa nachádza sa mäsivo, to sa

má pomocou vaty alebo mäkkého plátenka do istého oleja namáaného otre
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(ale nie tre), ústa malým prstom, tenukým plátnom obaleným vytre, oi
tiež istou vodou, do ktorej dáme obyajne 1 percentový roztok dusinanu
striebornatého (Nitrate of Silver) a ktorý každá pôrodná babika má ma
pri ruke, omyjeme a potom ponoríme novorodzeniatko do vody, držiac ho

jako sme to vyššie spomenuli. Omývanie koná sa špongiou alebo mäkkou
handrikou. Mydlo má by isté, neparfúmované. Omývanie pálenkou je

škodlivé. Kúpe nemá trva dlhšie než 3 minúty. Po kúpeli diea sa uloží

do ohriatych plienok, v ktorých sa rýchle osuší, ale tre ho nesmieme, aby
sme mu jemnú kožiku neodreli. Potom ho rýchle obleieme. Vekú po-

zornos máme venova pupkovej šnôre, ktorú dobre zo všetkých strán osuší-

me, jemným istým práškom zasypeme, konec pupkovej šnôry do bavlny
zavijeme, hore ku brušnej stene trochu sohneme, širokým fášom asi dva razy

okolo tela novorodzeniatka okrútime a konene šnúrkou uviažeme.

OBLEK NOVORODZENIATKA.

Oblek má by úplne voný, aby diea rúkama a nôžkama celkom ahko
vládlo a ich z jednej strany na druhú pohybova mohlo. Pod zadok položí-

me mäkkú, trojhrannú plienku, ktorej tri uhly medzi stehná zahneme a dru-

hou hrubšou plienkou ovijeme panvicu i nôžky; potom celé tielko do flanelu

obalíme (k tomu cieu môže sa upotrebi i kauuková plienka) a konene do
vankúša ho vono obalíme. To sa má vykonáva každodenne a pravidelne,

zvlášte z rána. Mnohé ženy kúpajú diea dva razy denne, ale to je zbyto-
né. Po kúpeli dajme mu pi a nechajme ho v pokoji, aby spalo.

KOJENIE DIEAA.
Najlepšou živitekou a ošetrovatekou svojho dieaa je vlastná matka

a najlepšou výživou materinské mlieko. Prvé mlieko vyluujúce sa z mate-

rinských prší menujeme "kolostrum"; má ono istiacu silu a istí revá die-

aa. Jestli za prvých troch dní mlieko sa nepokazuje, môžeme da dieau
kravské mlieko, ktoré má by vodou dobre prevarenou rozmiešané a cukrom

osladené. To môžeme robi len vtedy, ke je diea silné a nepokojné. —
Jestli je rodika z jakejkovek príiny nie v stave nadája diea, máme sa

postara o dojku, alebo kojíme diea kravským mliekom vodou rozriede-

ným a cukrom osladeným. Voda má by vždy dobre prevarená a namiesto

obyajného cukru môžeme uži mlieneho cukru (Sugar of Milk).

ODLÚENIE DIEAA.
Odlúenie malo by sa dia po roku; ale jestli matka poas nadájania

otehotnela, nech diea pomaly odluuje, lebo jej mlieko nemá viac výživ-

nosti a škodí nielen jej i kojencovi, ale i zárodku novopoatému.

Kojenec nemal by sa nikdy nadája tak, ako to vidíme na obraze 445.

a nikdy nenosi tak, ako to vyobrazeno na obraze 448. Mnohým chorobám
mohlo by sa predís, keby si matky to zapamätaly, lebo nesprávnym nose-

ním kojencov môžeme zapríini rôzne, ažké choroby pátera a iných astí.
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OBRAZ 445. znázoruje
nesprávne nadájanie kojen-

ca.

OBRAZ 447. Správne no-

senie kojenca.

NADÁJANIE A NOSENIE KOJENCOV.

OBRAZ 446. vyobrazuje
správne nadájanie kojenca.

OBRAZ 448. Nesprávne
nosenie kojenca.

PLA — KRIK DIEAA.
Choré diea plae — zdravé krií. Krátky, jajkací, žalostný a preruša-

ný pla znaí bô a trpenie, t. j. diea sa žaluje, že mu osi chybí. Hlasný,

silný krik decka je prirodzenou, doasnou jeho mluvou. Zdravé diea krií,

ke má hlad, žíze, alebo nejaké nepohodlie. Odstránením príiny utíchne

a uspokojí sa. Žiadne diea následkom kriku nezomrelo, ba naopak, krik

je užitoným pre sústavu decka, lebo napomáha dýchacie a iné ústroje. Kri-

iac, diea budí v svojom tielku sily, probuje ich, kope nôžkami, bije rúka-
mi, sahuje a rozahuje svaly, vydáva hlas, vypruží púca, pomáha obehu

krve at. Nechajte teda kria vášho miláka, drahé matky, to je jeho prá-

ca, jeho zamestnanie, jeho prvá lekcia gymnastiky.

Iná je to s plaom.-

Pla rôzni sa istou zmenou hlasu. Plaom a výrazom tváre hovorí nám
diea, že trpí. Také diea máme vya z lôžka, rozobra šiatky a obzre, i
je isté. Potom jestli vidíme, že priahuje nôžky, to znaí, že má boasti v

brušku následkom prejedenia sa at.
Pla prerývajúci, jajkací znaí, že dieau hrozí nebezpeenstvo.

Pla slabý, žalostný znaí mnohoráz bô hlaviky.

Pla silný, krátky, prerývaný, znaí dráždenie alebo tlak v modzgu.

Jestli diea otvára ústa a hlas je chripavý, to znaí zaatakovanie púc.
V takých ažších pádoch máme sa vždy obráti na lekára.

Ale nielen novorodzeniatka plaú.

Plaú aj deti staršie, dospelejšie.

Jestli príina plau je smútok duše, alebo trpenie tela, rany at., máme
diea poteši a mu všemožne pomáha.

Ale kde je pla pretvárkou, kde diea vyžaduje si nové šaty, nové klo-

búky, kde sa chce sta majiteom všetkého o vidí, vtedy najlepším liekom
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je dobré potrestanie miláka, aby sa pouil, prekonal, že v budúcnosti pla
mu nebude pomáha k nadobudnutiu toho, oho si žiada.

ZAJAÍ PYSK.

Zajaí pysk je vrodená, detská nemoc a menuje sa tak, lebo vyzerá jako

zajaí pysk. Delí sa na prvý, na druhý a na tretí stupe, da vekosti otvo-

ru ako to vidíme na vyobrazení.

V prvom stupni horná gamba je len ahko zarúbená; v druhom stupni

je rozpoltená až k nosovej dierke a v treom stupni gamba je celkom rozpol-

tená, roztiahnutá; ten posledný stupe je nebezpený, lebo nemluvniatko trpí

od prvého da svojho života tým, že nemôže vono cica a tak isto môže sa

vemi rýchlo prechladi, z oho dostáva potom zapálenie púc at. Ale

netreba zúfa a mysle, že diea tou nemocou zastihnuté musí umre z hladu

preto, že nemôže cica. Treba ho kmi umelou výživou a varova ho od

prechladnutia.

Lieenie:—Radí sa, aby rodiia takých detí obrátili sa na dobrého spo-

ahlivého lekára, ranhojia, ktorý gambu sošije alebo tak zvanou plastickou

operáciou chybu napraví, o sa obyajne stáva až po piatom mesiaci života

dieaa. Rodiia nemali by dlho aka, lebo sa im to nesrastie, ba naopak,

ím staršie je diea, tým horšie sú následky, ke diea nebolo zavasu ope-

rované. Rodiia sú zodpovední za blaho a za zdravý vývoj dieaa a jestli

nechcú ma huhavé, ažko srozumitené deti, majú ich da zavasu do rúk

ranlekára, lebo deti zretene hovori nebudú nikdy a okrem toho budú vy-

stavené cez celý život posmechu druhých.

VODNATIEKA HLAVY.

Táto nemoc je najviac vrodená, apráve vystupuje asto až po nieko-

kých týždoch. Vodnatiekou hlavy manujeme trvalé, alebo neskoršie vy-

víajúce sa zväšenie hlavy spôsobené hromaždením sa vody v hlavike die-

ZAJAÍ PYSK PRED OPFJRÁCIOU:

OBRAZ 449. OBRAZ 450. OBRAZ 451.

Prvý stupe. Druhý stupe. Tretí stupe.

PO OPERÁCII:

OBRAZ 452. OBRAZ 453. OBRAZ 454.

Prvý stupe. Druhý stupe. Tretí stupe.
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aa. Delí sa na vnútornú a na zovnútornú vodnatieku. Vnútorná vodna-

tieka hlavy skôr-neskôr koní sa smrou; smr je tu vysvobodením jak pre

diea, tak aj pre rodiov. Zovnútorná vodnatieka nie je tak beznádejná,

apráve i tá je vemi vážna. Treba dáva pozor, aby diea malo pravidelnú

stolicu, dobrú výživu (rozumie sa, materinské mlieko, jestli možno) a pri-

klada teplé obklady na hlaviku.

KRVAVÁ PUCHLINA — KRVAVÝ PRÍTOK HLAVY.

Krvavý prítok hlaviky pokrýva, bezmála vždy, pravú prednú stranu leb-

ky (hlavy), o sa dá vysvetli tým, že z cievok, ktoré boly silným tlakom
zniené, ešte za pár dní teie krv; konene utvorí sa vrecko, asto krvou úpl-

ne preplnené. K uspokojeniu rodiov poznamenávame, že taký krvavý prí-

tok hlavy bezmála vždy, bez všetkých následkov, sám od seba zmizne a ne-

úinkuje na modzog dieaa ako ku príkladu pri vnútornej vodnatieke hla-

vy. Preto netreba sa vemi stara o odstránenie prítoku; netreba da diea
do operácie, lebo môže ztrati primnoho krve a ani najlepší lekár-operátor

nemôže rui za operáciu. Chráni hlaviku od každého tlaku, obali dobre

vatou, denne Ivúpa a v istote drža, stara sa, aby dobrý pokrm dostávalo

a aby stolica bola pravidelná .a ahká.

VODNATIEKA VAJEC.

Vemi asto vyzerajú vajíka ako by boly napuchnuté a ako by sa blyš-

aly. Je to pretrhnutie vodové, ale je nie nebezpené. Tá nemoc mnoho
ráz vyskytuje sa u novorodených chlapcov. Jednoduchým a vemi dobrým

spôsobom je to, jestli potisneme vajíka hore a obalíme ich do teplej vaty

(bavlny). Asi o dva týždne otok sa zmenšuje a len v riedkych prípadoch,

jestli sa pri mnoho vody nasbieralo, potreb.pá je pomoc lekárska (operácia),

ktorá je však celkom bezpená.

VYMKNUTIE KLBU NOVORODZENÝCH.

Táto nemoc vyskytuje sa jednostranne i obojstranne. Hlávka kbová
stehennej kosti neleží v jamke, v ktorej by mala by, ale mimo nej tak, že

nieo žiadneho spojenia s klbom. Prázdna jamka i hlávka kbová sú zväša

nepatrne vyvinuté. O tej nemoci panujú rôzne mienky. Niektorí tvrdia, že

pochodí zo zdenených suchotín; druhí zase hovoria, že nemoc zapríinená

býva chybným polohom plodu v tele materinskom; tretí hovoria, že pôrodná

babika pri vyahovaní dieaa zapríinila vymknutie; — ale pravdepodob-

ne ide tu o chyby vo vývoji práve tak, ako na príklad pri zajaom pysku, a že

príiny sú posia neznáme. Len rozumné lieenie orthopaedické, ktoré musí

trva dlhší as, môže prinies, ke aj nie celé vylieenie, tak aspo znané

polepšenie. Lieky tu nepomáhajú zhola ni.

NEMOCE PUPKA.

Po narodení dieaa podviaže pôrodná babika pupkový povrázok nit-

kou a s tým pretrhne spojenie medzi novorodeným dieaom a matkou. Do-



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 611

kia matka dostaovala výživou dieau prostredníctvom materného koláa.

Po odrezaní povrázku pupkového, púca detské naplnia sa vzduchom a hla-

sitý krik zvestuje, že samostatná jeho práca sa zapoala. Od toho asu, o
sa týka decka, všetko závisí od babiky. Niektoré baby venujú málo po-

zornosti tej veci, o potom obyajne zapríiuje všeobecné ochorenie. Také

zanedbané diea tratí chu k jedeniu, necicia, nespí a pla jeho nám oznamu-

je, že má boasti. Obyajne telo a bruško sú horúce, zapálené, pupok erve-

ný, spuchnutý, špinavý, vodový. Tu najprv treba oisti pupkovú ranu roz-

tokom antiseptickým a síce kvapka ahko na ranu asi za dve minúty a po-

tom do roztoku omoenú vatu priklada na pupok, ovi telo a položi diea

do kolísky. Ponevá také príklady vždy rýchle vyschnú, majú sa dva razy

na hodinu (v noci raz za hodinu) obnovi. Diea sa má denne kúpa. Kú-

pe úinkuje prospešnejšie, pridáme-li do kúpea odvaru z materinej dúšky,

alebo z harmanoku dobre cez handru precedeného. Jestli na tretí de diea

spí lepšie a má chu k jedlu, to je znakom, že diea sa rýchle vyliei, jestli

sa bude pokraova veda predpisov vyššie udaných, dokia sa diea celkom

nevyliei. Jestli pozorujeme zapálenie pupka, v takých prípadoch neistota

sa má odstráni, na pupok priloži teplý obkladok a telo obvi. Pri tom za-

pálení asto dostavuje sa horúka a zácpa. Proti tomu môže sa da dva razy

denne po pol kávovej lyžiky oleja ricinového (Castor oil) alebo klistýr

ráno i veer.

alej z nedbalosti pôrodnej baby vyvinie sa tak zvané živé alebo divé

mäso na pupku. Vyzerá to ako malá huba. Stáva sa, že baba spojku pupka

so zbytkom povrázka, ktorý visí na niekokých nitkách, roztrhne, následkom

toho povstane živé mäso. V takom páde treba poka za krátky as, potom

po dobrom umytí si rúk, položi istú, bielu, vyvarenú nitku okolo stopky,

zakukova dobre a takým spôsobom sa to vyhubí. Dáva pozor, aby nitka

stopku neprerezala, len stiahla. Po pár doch to odpadne, po om môže sa

pupok prikry istou teplou vatou.

NEZÁŽIVNOS KOJENCOV.

Prvým a hlavným príznakom nezáživnosti kojencov je ztrata chuti k je-

dlu. Vera sotva mohlo sa diea doka materinských prší alebo cuclíka a

dnes bráni sa proti obom. asto poujeme škrkanie v brušku, hlasité gásy,

k omu družia sa i iné neporiadky ako kyslý zápach, kolika, celé telo je nap-

nuté, nafúkané ako bubon a jestli položíme ruku na bruško, cítime jako sa

jednotlivé revá pod rukou pohybujú a jako to v reve krúti, vrtí, rušia sa;

stolica je tiež riedka a hnoj zelenavý a ostrého zápachu.

Lieenie:— 1) Matka nech zrobí slabý, hermanekový aj a do toho

nech dá jednu lyžiku olivového oleja a to treba zastrieka dieaa do riky.

2) Stara sa, aby príina bola odstránená. Ku príkladu, jestli diea je

umele kojené, dbajme o istotu faštiky a cuclíka a ponevá vyskytne sa tá

nemoc následkom zmenenia mlieka, bolo by dobre bra mlieko z iného pra-

mea. Jestli deti chované sú pri prsoch, sú zachvátené touto chorobou a prí-

inou je duševný rozruch ir^atky alebo dojky, v takom páde nech, sa diea

neodstaví, lebo mlieko po takom duševnom namáhaní nadobudne svoje bý-

valé vlastnosti. Proti smädu dávajme studený aj z lipového listu po jednej
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malej lyžike každých pár minút. Jestli diea priahuje nôžky k tielku, to

znaí, že má boasti a tu dobre slúžia teplé, mokré obklady na brucho alebo

vložíme diea do teplej kúpele na 5 minút, pri om dávame pozor, aby sa

diea neprechladilo. Proti gázom a nadutiu pomáha tinktúra z maty pepr-

nej asi 5 kvapiek do pohára vody a z toho potom dáva sa po lyžike dva ale-

bo tri razy denne.

JAZYK PODRASTLÝ.

Príina podrastnutia jazyka dieaa je vo vrodenej krátkosti jazykovej

úzdiky a to obmedzuje pohyb jazyka a je na prekážke dieau. Uzdika sa

prestrihne nožnicami a tým sa jazyk uvolní.

ZAPÁLENIE OÍ.
Štatistika dokazuje, že asi 70 procentov všetkých slepcov ztratilo zrak

preto, že na poiatku žitia zanedbané boly oné zapálenia. Potrebno teda,

že akonáhle zbadáme, že diea má slabé, zapálené oi, máme sa obráti na

lekára. Nemoc sliznej blany víek oných pozorujeme už na tretí alebo piaty

de a zaína sa opuchnutím jednoho oka alebo oboch oí. Otvorime-li v-
ka, nájdeme v štrbine vkovej mnoho žltého hnisu. Slizná blana chorého

vka je vemi ervená, spuchla a preto rýchla pomoc je potrebná. Za krát-

ky as dajú sa vka otvori a oisti; ale za niekoko dní vka stvrdnú ako

drevo a v tom stave len dobrý lekár môže by na pomoci. Hlavná príina

tej nemoce je bielotok matky, alebo neistý šliam pošvy materníka v tom
okamihu, ke pri pôrode hlavika dieaa vychodí z pošvy. Preto hned* po

pôrode má babika vymy oi decka prevarenou vodou pomocou istej han-

driky alebo možno zapusti pár kvapiek z roztoku pekelného kamea —
caustic stone — (Lapis Infernalis). Jestli je len jedno oko zastížené, musí-

me sa postara, aby zdravé oko sa nezaneistilo a preto treba obkladok zro-

bi na zdravé oko a ho obviaza a len tak sa da potom do lieenia chorého

oka. Teda lieenia je: Vymýva oko zapálené dva razy na de istou han-

drou, zamoenou do slabého roztoku z pekelného kamea, ktorý roztok ale

nemá by silnejší než dva procentový; má sa da pripravi v lekárni poda
nasledujúceho receptu:

Lapis Infernalis (Caustic stone) Solution

Two percent strong.

Eye Lotion. Tým sa oko umýva a po každom umývaní treba oko vy-

pláchnu (vyplaka) letnou vodou.

PUCHIERINA (PEMPHIGUS).

Asi na štvrtý de po pôrode dostáva diea puchieriny na šiji, na brušku

a na tele (okrem dlane a podošvy). To je puchierina. Apráve niekedy celé

telo je pokryté a stav dieaa vyzerá vemi zle, nemoc nie je nebezpená.

Najlepšie je otvori puchier ihlou a vypusti obsah z puchiera. Po otvorení

zasype sa ryžovou múkou, alebo kúpa diea dva razy denne vo vode, do

ktorej dáme lyžiku liadku (alum), o možno dosta v každej lekárni. Jestli

dla a nohy sú tiež zastížené a to na poiatku choroby, vtedy je to nemoc

krve a treba ju celkom ináe liei.
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STRUPY V TVÁRI U DETÍ.

Niekedy narobia sa v tvári dieaa strupy, takže pokryjú celú tvár, pri

om sa oi zalepujú a diea ledva môže vide. Z tváre šíria sa strupy i po

hlavike a vlasy sa slepia, o vyzerá špatné a svrbí. Obyajne matky potre-

bujú nejaké masti, aby tými vylieily diea, ale to nepomáha, ba mnoho ráz

škodí. Poslúchajme, o hovorí Dr. Peírka o takých strupoch: "Zavolaný

som bol do domu jedného úradníka, ktorého diea malo chrasty. Diea ma-

lo celú tvár strupami obklopenú, takže nemohlo úbožiatko ani oi otvori.

Chytil som sa teda do lúpania strupov. Matke sa to nepáilo, ale predsa

nechala to všetko v mojich rukách. Priniesli mi umývadlo, teplú vodu a han-

driky; všetcia vyšli z izby von a nechali ma samého. I odmooval som strup-

ky kúsok za kúskom a odlupoval nožíkom. Diea držalo sa rado, len ke
som niekde do kože zatrhol a kvapka krve vyšla, zabolelo to a tu diea vy-

kríklo. Všetko som bez milosti slupal a dieako mohlo potom oi otvori

a pozera. Medzitým poslal som do lekárni pre nasledujúcu vodiku:

Natri Carb. . 5.0

Aq. Destill. 200.0

Solv. D. S. K natieraniu.

Ked* som všetko slúpal, zavolal som matku, ktorá sa zarazila, vidiac,

že je tvár dieaa celá ervená a myslela, že je to živé mäso. Ale ked* sa na

to lepšie podívala a videla, že je to koža vyistená, upokojila sa. Vzal som
vodiku, nalial som jej trochu do šialky a mäkkým perom potrel som celé

miesto, kde predtým strupy boly. Diea trochu krialo, preto, lebo ho to

štípalo, ale za chvíku bolo po plai a po troch potieraniach bolo diea za

niekoko dní zdravé, ponevá mu matka celé tielko medzitým nesoleným ma-
slom potierala. Ha, to je najistejšie a najlacnejšie lieenie strupov, len sa

netreba bá ich odlupovania. Namiesto vyššie podaného receptu môže sa

upotrebi jednoduchá sóda; vezme sa na konec noža sódy a rozpustí sa v
jednej šialke vody a tým sa strupy umývajú."

DETSKÁ CHOLERA (CHOLERA INFANTUM).
Letná nemoc.

Ponevá deti, najastejšie v lete, dostávajú žalúdkové a revné s lakšír-

kou a s bolením hlavy spojené choroby, udia pomenovali tú nemoc letnou

chorobou. Vystupuje asto epidemický a vyžaduje rok pri roku veké obe-

te a apráve nešetrí ani deti bohatých rodiov, napáda zvlášte také deti, kto-

rým nedostáva sa riadnej výživy. Diea môže by ráno zdravé, potom náhle

napadne ho laksírka, dávenie, horúka a ke a do veera môže miláek zo-

mre. Kdežto pri katare žalúdka a riev hlavnou nebezpenosou je laksír-

ka, pri detskej cholere vystupuje i dávenie.

Príznaky:—Diea má boastné nútenie na stolicu, výkaly sú riedke a

asté, niekedy od 5 do 1 2 ráz na de a následkom toho vemi slabne. Pred
tým kvetúca tvárika stane sa badou, oi zapadajú do jamiek, konene na-

stane i dávenie, ktoré je vemi prudké, takže diea nemôže ani ústa otvori,

výkaly sú temnejšie a smrdia za hnilobou, údy chladnú, diea je ospalé a tiel-
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OBRAZ 454—A.

Inhalaný nástroj. (Vdýchanie teplej pary).

ko jeho je horúce. Akonáhle dávenie a behaka prestanú mui diea, hne
potom i polepšenie nastúpi.

Lieenie:— 1 ) Upraži slneníkové semeno tak ako sa káva praží, z to-

ho zrobi aj a dáva dieau viac ráz denne.

2) Kúpte si v lekárni:

Ol. Ricini 1 ounce

Syr. Rhei Aróm. 1 ounce

Z toho dávajte jedny lyžiku každé dve hodiny tak dlho, až sa dostaví

žltá stolica. Ten liek. sa dáva vtedy, ke diea nevracia.

3) Jestli diea vracia, dávajte mu nasledujúci liek:

Hydrarg. Chlór. Mit. 1 grain

Pulv. Ipecac et opii 1 grain

Bismuth Subgall. 1 O grains

M. 10 powders. Dávka: Jeden prášok každej pol hodiny alebo každú

hodinu. Okrem toho stara sa o istý vzduch. Nedrža diea na rukách.

Nekolísa ho. Položi ho do chladnej postele. Nedáva mu ni jes.

4) Slávny francúzsky lekár Monyour lieil tú n:;moc dobre prevarenou

vodou. Za pár dní nedal pacientovi ni ani jes, ani pi, okrem dobre pre-

varenej vody (asi dva pinty denne) a hovorí, že o pár dní diea nevracia a

tak samo i behaka zmizne.

DETSKÉ KE (BOŽEC).

(Infantle Conculsions — Fits.)

Ke dostávajú deti najviac vo veku od 6 mesiacov do dvoch rokov.

Príina kov je rozmanitá, ale najviac prípadov je zapríinených tisnutím sa

zubov, horúkou, nákazlivými nemociami, ako detské sypanice, šarlach, týfus,
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at. žalúdkové ke pochádzajú od nedobrého pokrmu, ktorý deti nemôžu

ztrávi.

Príznaky:—Trhanie svalov tvári, krútenie oí, ažšie dýchanie; v ažších

pádoch oi bývajú polozavrené, diea nezná ni o sebe, potom nastúpi väšie

trhanie svalov, hlboký chrapo, násilné pohyby ramena a nôh, ústa sa penia,

oi sa prevracajú tak že bielkovina je viditená; potom tvár stáva sa badá,

nastane hlboký chrapot, veká slabos a tým sa nemoc zakoní.

Lieenie:—Hne po záchvatoch dávaj teplé obklady na nižnú polovicu

tela i na nohy alebo vlož diea na sediaky do kúpele, do ktorej pridáš trochu

horici (mustard). Dávaj decku pi teplú vodu, aby vracanie nastalo; proti

tvrdej stolici klistýr; príiny kov môžu by opuchnuté d'asná a také treba

da prereza lekárovi o mnohoráz urobí konec všetkým alším nápadom.

Po záchvatoch niekedy diea nemôže moi; v tomto páde nechaj diea v
kúpeli za 10 minút; po kúpeli zohrej dve alebo tri cibule, rozmakaj ich a

prilož na okolie mechúra; vnútorne dávaj dieau aj z petržlenu (petrušky)

viac raz denne. Kvapka alebo dve káfrového špiritusu vo vode alebo špiritus

z maty peprnej tiež dobre úinkujú,

MLIENE ZIABRE.

Je to choroba detská, vyvíja sa na sliznej blane detských úst a vysky-

tuje sa zvlášte následkom zanedbania istoty a pri všeobecnej slabosti u umele

chovaných, zanedbávaných detí.

Príznaky:—Jazyk, asna, podnebie, vôbec celá slizná blana úst pokrytá

je drobnými bodmi (fakmi), diea oividome chudne, mnoho plae a málo
cicia. asté škrkanie, vracanie a nepokoj oznamujú nám, že je diea choré.

Lieenie:— 1 ) istota je hlavným prostriedkom, ktorým môžeme zame-

dzi mlienu piese. To už dokazuje i tá okolnos, že skoro nikdy neochorie

nimi diea chované pri prsoch materinských, ponevá také diea má potravu

vždy istú. Preto pri umelom kojení diea, cuclík a faša majú by isté.

Treba ústa dieaa do teplej vody namoenou mäkkou handrikou dobre
povytiera o sa má sta viac razy denne. Do vody môžeme da trochu

kamencu (bieleho liadku — Alum).

2) Vnútorne môžeme dáva dieau detský prášok (rebarbaru s mag-

nesiou) na konec noža v mlieku dva rázy denne.

MIMOVONE MOENIE DETÍ.
Enuresis (Incontinence).

Deti trpiace na moenie do postele nemajú by trestané, lebo to je nemoc
a má sa liei. Príinami môžu by nervosnos, najviac nervosnos zdedená,

všeobecná slabos mechúra, chudokrvnos, kame mechúrový a tiež aj úplné

ochromenie (porazenie) moového mechúra. Pri úplnom porazeniu diea ne-

môže mo zadrža hoc je aj prebudené a tu veru nemôžeme nemoc považo-

va za zvyk dieaa, ako to mnohé matky si myslia.

Lieenie:— 1 ) Veer málo jes. Nedávajme dieau celkom ni alebo

len málo pi. Pred líhaním nech ide diea na stranu a v noci tiež treba ho

vzbudi aby svoju potrebu vykonalo.
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2) Zrobme aj z peruviánskeho korea (Peruvian bark) a do aju daj-

me trochu sódy (Sóda Bicarbonate) a dávajme po lyžkách asi tri razy denne.

Alebo 3) zrobme aj z Medvedici (Uva Ursi) a dávajme pi dieau po

šialoke tri razy denne. Ku pripraveniu aju bereme asi hrs listov na pint

vody.

4) V lekárach predávajú sa tabletky pod menom "Incontinence", z

ktorých tak isto môžeme dáva dieau poda predpisu.

OVIE OSÝPKY.
(Chicken Pox — Varicella.

)

Ovie poky alebo osýpky sú celkom nevinou, ale nákazlivou nemocou det-

skou. Vyskytujú sa takto: Na rôznych miestach pokazujú sa škvrny a na

každej badáme malý puchierok asi tak veký ako šošivica. Po pár doch
tie puchierky stanú sa žltými a schnú; za tým z toho robia sa strupky a tie za

pár dní odpadnú.

Lieenie:—Hlavná vec, aby stolika bola riadna; diea má sa drža v

teple a o sa liekov týka, tu vemi málo môžu pomôc.

CHROBÁKY V KONENÍKU.

V koneníku detí nachádzajú sa niekedy biele, tenké, malé ervy, ktoré

vo výkaloch ako by poskakovaly. Môžu sa dosta cez koneník do reva
alebo do pošviky dieaa. Spôsobujú, zvlášte veer, veké svrbenie a pá-

lenie, niekedy bô a krvácenie v riti. K vyhubeniu ervov najlepší prostrie-

dok je klistýr. Vezme sa hlávka cesnaku olúpaného a rozkrájaného a varí

sa v pol pinte mligka. Ke ochladne, treba tekutinu precedi a do riti za-

strieka. Alebo rozpusti lyžku soli v pinte vody a to zastrieka.

ZAPÁLENIE MANDIEL.

Zima a vlhkos — prechladnutie je príinou tejto nemoce. Poína sa

trasením, zimou. Zimu nasleduje horúka, niekedy dos vysoká. Jestli ne-

mocný otvorí ústa a jazyk sa rúkou lyžky dolu stlaí, dajú sa vide zapálené,

ervené, opuchlé mandle a ípek po jednom boku

alebo niekedy po oboch bokoch v ústach.

Pri horších nápadoch hltanie stane sa ažším

a k tomu nastúpi kaše, zachrípnutie, bô hrdla,

ktorý sa zväšuje, takže trpiaci ledva môže pre-

hltáva. Potom mandle ponú lepšie puchnu,

opuchnú celkom, všetko je ervené, diea chce

vyplu v ústach nasbieravšiu sa matériu, ale ažko
mu to ide, musí len sede, aby sa nezadusilo a

to tak trápi diea dokia sa mandle neotvoria a

matéria z nich nevyjde, po om nastane okamžitá

pomoc.

Lieenie:—Obklady v zimnej vode namo-

ené a dobre vykrútené, majú sa priklada na krk.

K tomu dobrý je roztok z bieleho liadku (Alum) o sa môže kúpi v lekárni.

OBRAZ 445.

Bádanie ústnej dutiny

pomocou lyžky.
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Treba da asi pol lyžiky liadku do dobrého pohára zimnej vody, rozmieša

a tým hrdlo vyplaka. Tak samo odporúania hodná je studená voda, ktorú

má nemocný pi viacráz a jestli je ad pri rukách môže sa vzia do úst kúsok

adu a ssa ako cukor.

MANDLE TVRDÉ.

Ke je zapálenie mandov zanedbané, môžu ony horšie opuchnú, za-

tvrdnú a prekáža pri hltaní a hovorení. V tom páde treba is k dobrému

lekárovi, ktorý malou operáciou nemocnému pomôže. Operácia vezme len

asi minútku asu a to bez každej boasti.

ZAPÁLENIE (KATAR) V ÚSTACH.

Ten stav je obyajne následkom zažívacích neporiadkov alebo nedosta-

tonej istoty úst a zubov. Malé perly — bielasté vredy pokazujú sa na

sliznej blane v ústach, na jazyku, na d'asnách a na vnútornej stene tvári, za-

príiujúc citlivé boasti.

Lieenie:^—Voná stolica. TÁziwná, ahko ztravitená ztrava. Každý

vredík má sa potre po jednom bielym liadkom (Alum) alebo zrobi si roztok

z liadku (trochu liadku dá sa do pinty vody a dobre sa rozmieša) a tým vy-

plakova hrdlo a ústa. Kloktadlo boraksové jako tiež i rozmanité bylinné

aje môžu sa smelo potrebova k vymývaniu a vyplakovaniu^hrdla i úst.

ZAPÁLENIE HRDLA.

Príiny tejto nemoce sú tie isté, ako sme to ítali pri zapálení mandlí.

Mnohoráz vystupujú tie dve nemoce spolone. Zapálenie hrdla napáda oby-

ajne zadnú as úst a spôsobuje akési dráždenie, škrabenie v hrdle a boasti

pri prehltaní. Okrem toho postretávame sa tu i s boasmi hlavy, kašom a

horúkou.

Lieenie:—Lieenie je asi také jako pri mandach. Vyplakova ústa

roztokom bieleho liadku (alum) a priklada zimné obklady (alebo teplé) na

krk. Pri tom da pozor, aby stolica bola riedka a správna ztrava.

JALOVÉ OSÝPKY.

Jalové osýpky sú <;lkom nevinnou, nákazlivou chorobou detskou. Vy-

skytujú sa slabšou horúkou, ktorá mizne, akonáhle objavia sa vyrážky na

tele. Vyrážka pozostáva z mnohých malých, leni podobných, ervených bo-

diek; v prostriedku tých bodiek sú malé puchieriky, ktoré rýchle sa zväšujú

a zakrývajú celé bodky. Osah puchierkov je úplne jasný a v krátkej dobe

schne. Nemoc trvá asi 14 dní a ponevá jalové osýpky nezanechávajú žiadnu

rapavinu, môžeme ich upovažova za celkom nevinné, neškodné.

Lieenie:—Tak dlho, kým deti majú horúku, majú sa drža v posteli

len preto, aby sa od iných nemocí zachránily. Poas horúky prikladáme

studené obklady na hlaviku, dávame dieau náležitú ztravu a nemoc za pár

dní zmizne. Žiadne iné lieenie nie je potrebné.
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MALÉ OSÝPKY (NESTOVICE).
(Small Pox — Variola.)

Malé osýpky sú chorobou vemi nákazlivou, chytavou a epidemický

vystupujúcou. Po nakazení, asi na tretí de nastúpi triaška; potom náhla

horúka a bô hlavy; pozdnej šie horúka sa zväší a konene vypuknú er-

vené vyrážky, — najprv v ústach, na tvári a na prsiach; z tých robia sa malé

mechúriky; tie mechúriky množia a šíria sa alej a alej až konene osýpky

zakryjú celé telo; ale pri tom všetkom najviac trpí tvár, ktorá tak vyzerá, ako

by jednou škarupou bola pokrytá. Pri tej nemoci oi, nos, hrdlo, žalúdok

a revá tiež bývajú zapálené, takže niekedy oné vka sú celkom zapuchnuté

a nemôžu sa ani otvori. Asi na ôsmy de hnojenie sa skoní a na jedenácty

de zapálenie sa menší, mechúriky poínajú schnú a škrupi sa; konene
na I 4-ty alebo 15-ty de osýpky zmiznú a niekedy zanechávajú po sebe tak

zvané rapaviny..

Lieenie:— 1) Akonáhle horúka vystúpi pred výsypkou dáva obklady
zimné na celé telo a pi len vodu a lemonádu. Pri bolení hlavy a pri za-

pálení oí priklada studené vlhké obklady; pri bolení žalúdka dobre robí

aj z peprnej maty. Stolicu treba regulova nasledujúcou miešaninou: Dve
lyžky olivového oleju rozmieša s dvoma lyžkami horkej soli ( Epsom Salts)

a to užíva viacraz da potreby. Pri puchnutí tváre lepšie je priklada teplé

obkladky (jestli puchlina nie je s horúkou spojená )a natiera tvár olivovým

olejom. Ke chceme aby nemocný nemal rapavinu po osýpkach, máme tvár

dobre natrie olivovým olejom a priloži na to hodbavnú šatoku. Hlavná
vec, je aby nemocný bol v temnej izbe, to jest v izbe, kde slnko, ani žiadne

svetlo neprichádza a nemocný sa zachráni od rapaviny.

2) Jeden anglický lekár radí smotanu (penu) z vinného kamea (Cream

of Tartar). Rozpustí sa jedna uncia vínneho kamea v jednom pinte vody a

z tej tekutiny zvona popíjame. Ponevá tento prostriedok je celkom neškod-

ným a chladivé úinkujúcim, nezaškodí jestli ho udia zkúsia.

3) Smiešaj jednu lyžku terpentinového špiritusu a 4 lyžky olivového

oleja a potri osýpky ráno i veer perom alebo handrikou.

POTNIKY.

Potniky sú malé, perlovité puchierky a podobajú sa vyrážke, ktorá sa

niekedy pri rezaní zúbkov vyskytuje. Na poiatku nastáva silné potenie,

asto po chorobách chytavých, ako ku príkladu lánkový rheumatismus a

iné. Obyajne vyrážka v krátkom ase uschne a zmizne.

Lieenie:—Najlepšie úinkuje zásyp trebárs obyajnou ryžovou múkou
pod ktorou potniky rýchle schnú a hynú. Vôbec žiadne lieenie je nie

potrebné.

FRÍZLE (MEASLES).

Frízle sú nákazlivou, epidemickou chorobou dietok, ktorá malým, cho-

roboplodným zárodkom prechádza z dieaa a podobá sa šarlachu apráve je

nie tak nebezpená ako šarlach. asto celé triedy bez výnimky sú zachvátené.

Pred nemocou cíti diea slabos v celom tele, obyajne kašle, dýcha, oi mu
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slzavejú a mnohé matky si myslia, že sa diea prechladilo. Hne potom
pokazujú sa malé, ervené alebo modrasté škvrny v ústach na sliznej blane,

zvášte na stenách líc. Tie škvrny nachádzajú sa len pri frízoch a vždy pred

vyrážkou kože. Ponevá Dr. Koplick ich prvý raz spozoroval a opísal, preto

menujú sa Koplickovými známkami. Nezadlho za tými známkami vypukne

vyrážka na koži, najprv na tvári, na krku, potom šíri sa po celom tele; horúka
sa dvíha, puls rýchle bije, oi sú zapálené, hlava bolí a asi na 4—5 de
vyrážka je úplne vyvinutá. Na 8. de poína vyrážka miznú a v krátkom

ase potom celkom sa ztratí. Po vyrážka frízlových nezostáva žiadna rapavi-

na. Ponevá následky tejto nemoce sú asto horšie, než choroba sama,

preto máme dáva pozor poas priebehu nemoce, menovite aby sme nedá-

vali dieau horúce, dráždiace nápoje, aby izba, kde diea leží, nebola ve-
mi teplá, aby sme diea perinami neprikrývali lebo preto môže diea dosta
zapálenie púc a to môže potom miláka o život prinies.

Lieenie:—Diea máme položi do postele; obloky v izbe zastrme
tak, aby svetlo nepadalo pacientovi do oí ale pri tom všetkom izbu zatem-

ni nepotrebno. Ponevá oi dieaa ráno sú zapálené, máme ich umýva
teplou vodou ráno i veer. Proti smädu dávajme studenú vodu i poas
horúky i poas vyrážiek. Proti kašu môžeme dáva aj z anového semena
(studený).

asto trpí diea na rozvolnenie, ba dostáva niekedy aj behaku; to

má sa považova za sebaobranu tela a na žiadon pád neslobodno takú

behaku pri frízoch zastavi, lebo také zastavenie behaky pri tejto nemoci

mohlo by ma vemi zlé následky. Preto zapamätajme si to dobre, lebo

tým môžeme predís vekému nebezpeenstvu. Po horúke môžeme dáva
pacientovi tekutý, mlieny pokrm a chráni ho od prechladnutia. (Dr.

Miller.)

ZAPÁLENIE ŽLIAZ ZÁUŠNÝCH (PRIUŠNICE).
(Mumps — Parotis.)

Je to zapálené napuchnutie slinných (záušných) žliaz za dolnou e-
usou, hne pri ušiach. Napuchnutie obyajne nepoína sa len na jednej

strane, ale zväša zachvacuje i druhú stranu. Je to vemi nákazlivá, chyt-

avá nemoc. Najprv diea necíti sa dobre, nemôže jes, žuvanie, hltanie a

hovorenie robí ažkosti, žazy pod uchom poínajú puchnu, k tomu druží

sa horúka a bô hlavy.

Lieenie:— 1 ) Na napuchnuté miesta netreba priklada ni, okrem su-

chého, teplého obkladu flanelu, alebo teplej vaty. Pokrm má by mierny

nemäsitý. Stáva sa, že u chlapekov spuchnú vajíka a u dieva prsia. V
takom páde treba priloži obkladok z varenej a na cesto potlenej fazule a

priklada na zapálené miesta vajíek alebo na prsia. Diea drža v teple,

izbu prevetrova, dáva pozor na diea a nemoc obyajne za pár týždov
celkom sa ztratí.

2) Pri väších boasach a horúkach dávajme nemocnému aj zo šal-

vii, asi pol šialoky dva razy denne.
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SOMÁRSKY KAŠE (WHOOPING COUGH).
(ierny kaše.)

Somársky kaše vyskytuje sa hromadne — epidemický — a napáda
obyajne nie len deti od druhého do 12-ho roku, ale i sotva pár týždov
staré nemlúvniatka.

Príznaky 3—Kovitý kaše, hlasitý, pískavý oddych, hlava je naklo-

nená ku predu, tvár erveavá, oi silne slzia a zdá sa ako by malý z hlavy

vypadnú; koža pokrytá potom a z hrdla vychodí lepkavý šliam. Poe
záchvatov mení sa poda ažkosti nemoce. Niekedy záchvaty prichádzajú

vemi husto aj 50 za 24 hodín. Zväša trápené sú deti týmii záchvatmi v
noci, kdežto vo dne hrajú sa a zdanlivé ni im nechybí. Somársky kaše
delí sa od väšiny chytavých chorôb tým, že je sprevádzaný bez horúky
a nehubí detský organismus tak, ako na príklad šarlach alebo záškrt. Ale
zato je to dos nebezpená nemoc. Doba nemoce je rozmanitá. Za pria-

znivých pomerov môže sa za jeden, dva alebo tri týždne skoni. V iných

prípadoch, pri kovitých záchvatoch môže trva viac týždov až do 4

mesiacov. Stáva sa niekdey, že deti ochorejú zárove i osýpkami. Medzi
takými okolnosami zachránenie života je ažšie.

Lieenie:— 1 ) Najlepším liekom je silná ztrava, asté kúpanie a mnoho
dobrého, erstvého vzduchu. Netreba drža deti v izbách, ale necha ich

ihra sa vonku a ponevá nemoc je chytavá, treba ich oddeli od nemoc-
ných. (Vi recepty v "Domácej Lekárni".)

ŠARLACH (SCARLATINA).

Šarlach je jedna z najnebezpenejších chytavých chorôb, šarapatí po
obciach a po mestách, berie svoje obete z radov našich dietok a kosí podros.

Je to zákernická nebezpená nemoc nielen preto, že môže ma zlé následky

pre chorého, ale i preto, že vystupuje hromadne a apráve dospelí nepodlie-

hajú jej tak asto ako deti, napáda ako mladých tak i starých. Zárodky

(Baktérie) tejto choroby nepodarilo sa dosia urite pozna. Doba medzi

nákazou a vypuknutím jej trvá asi 2—3 a zriedka viac dní. Skoro vždy

poína sa vracaním, boasmi v hrdle a triaškou; na to dostaví sa silná ho-

rúka (niekedy 40 grádov C), puls klepe za minútu 140 ráz, diea má vekú
žíze, ažko dýcha, je vemi nepokojné, slabne a ten stav trvá asi 2—

3

dni. Žatým objaví sa bodkovitá vyrážka, najprv na krku, na prsiach, potom

na bruchu, na chrbte, na rukách, na nohách, na tvári, z toho robia sa škvrny,

ktoré sa neskoršie srážajú a pokryjú celé telo alebo zachvacujú pojedné

miesta tela a vyzerajú ako lopatisté, široké škvrny. Cervenos sa šíri i v

ústach, jazyk je obklopený a vyzerá akoby erveným pieskom bol posypaný,

jeho okraje i konec sú malinovej, purpovej barvy. Poda stupovania ho-

rúky nastáva postupne i vracanie, bô hlavy a nepokoj chorého. Asi na

tretí de je celé ervenej, purpurovej barvy, horúce, suché. Boasti v hrdle

sa zväšujú a na štvrtý de dosiahne vyrážka najväšieho stupa; na piaty

de vyrážka sa menší a škvrny badnú; na šiesty de výsypka ztratí barvu a

asi na ôsmy de celkom zmizne. Za tým nastúpi lúpanie sa kože a asi o
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týžde i to sa skoní. To sú príznaky jednoduchého šarlachu (Scarlatina

Simplex )

.

Jestli otvoríme ústa dieaa a rúkou malej lyžiky pritisneme dolu

jazyk, pozorujeme, že podnebie, hrdlo a mandle sú vemi zapálené, napuch-

nuté a na nich pokazujú sa malé bielo-siné bodky. Jestli sú tie zapálenia

väšie, menujeme ten stav Scarlatina Anginosa. Najažší stav šarlachu je

ten, že pacient hne od poiatku nemoce je stále slabým, horúka je veká
a k tomu druží sa blúznenie a iné ažšie príznaky. Ten najväší a najstraš-

nejší stav menuje sa Scarlatma Maligna, to jest zlá horúka. Všetky tri

formy šarlachu musíme uznáva za jednu nemoc a na žiadon pád nemôžu
sa poíta ako samostatné choroby; tie mená dostáva šarlach poda jakosti

nemoce, to jest poda zväšenia alebo zmenšenia choroby.

Lieenie:—Izba, kde leží nemocný, nech je priestranná, svetlá a vzdu-

šná. Teplota v izbe nech je 16— 17 grádov C. V zime prevetrujeme ve-

dajšiu izbu, v lete izbu, v ktorej nemocný leží. Nemocného i v ahkých
prípadoch nepúšajme z iby za 5 týždov. ažkými perinami nemocného

prikrýva je zbytoné. Chorého umývajme a asto premieajme jeho bie-

lize i oblieky na záhlavkoch a posteli. Pokrm nemocného nech je ahko
ztravitený. V prvých týždoch dávajme nemocnému výlune isté mlie-

ko, alebo slabý aj (bez liehovín) s mliekom, so sladovou alebo žalud'ovou

kávou. Mlieko treba dobre prevari a potom ochladi a tak dáva nemoc-

nému. Poas horúky možno dáva len tekuté pokrmy, ako ku príkladu

zapražené polievky. V treom týždni, ke nenastúpily iné choroby (zapá-

lenie obliiek, púcne choroby) a ak je nemocný bez horúky, slobodno da
nemocnému kašovité pokrmy, pretierané lúšteniny (hrach, šošovicu, miese-

né ziemaky), zavárané ovocie (dunsty), nákypy, piškóty alebo biely neky-

snutý chlieb. Najlepším nápojom je erstvá voda, lemonáda a ovocné ša-

vy. Nemocným na šarlach liehové nápoje neslobodono dáva! Akonáhle

pone sa nemocnému koža lúpa, treba nemocného kúpa, zpoiatku raz

denne, neskoršie každý druhý de.

1 ) Vezmi erveného piepru jednu lyžiku malú

Soli dve lyžky jedáce

Vody (vriacej) jeden pint

Náhle ochladne, užívaj z tej miešaniny každú hodinu po jednej lyžike

a vyplachuj si hrdlo ou každú hodinu alebo každé dve hodiny. Dosa pre

deti má by menšia. Dr. Stevens hovorí, že týna jednoduchým prostried-

kom vylieil mnohých chorých.

2) Lekárska Akadémia v Paríži radí nasledujúci liek: Kúp si v lekárni:

Sulphate of zinc 2 grains

Fox Glove (Digitalis) 2 grains

K tomu dodaj jednu lyžku cukru a 1 6 lyžiek teplej vody. Smiešaj

všetko a užívaj z tej miešaniny jednu lyžku každú hodinu, kým všetko spo-

trebuješ. Dieau dáva sa po malých lyžikách. Hovorí sa, že už po 12

hodinách polepšenie nastúpi.

3) Vemi bezpeným a pozoruhodne istým liekom proti šarlachu je
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stará tlstá nevarená slanina. Známe mnohých, ktorí tomu jednoduchému

prostriedku akujú svoj život. Robí sa takto: Najprv umyj celé telo teplou

vodou a poutieraj ho na sucho. Potom natri celé telo slaninou dva razy

denne. V horších prípadoch nareže sa slanina na tenké kúsky a prikladá

sa na krk, na šapy nôh (podošvy) a obvi j a sa opaskom, aby slanina na

mieste zadržaná bola. To sa opakuje neprestajne dva razy denne.

4) Jeden dobre známy lekár hovorí, že mnohých vylieil citrónovou

šavou a arabskou gumou (Gum Arabic). "Nieto potreby", hovorí, "aby

diea šarlachom zachvátené zomrelo; garantujem, že ke sa všetko tak ko-

ná, ako je niže opísano, že ani jedno diea na šarlach trpiace neumre. Hne
na poiatku zrobi dobrú citrónovú lemonádu, doda trochu cukru a na kaž-

dú skleniku dve uncie na prach utlenej arabskej gumy (Gum Arabic pow-
dered) a dáva to pi dieau. Diea treba vyzliec, položi ho do postele

a dáva mu lemonádu s gumou arabskou rozmiešanú popíja a na brucho

priloži hrubý teplý obkladok. Potom zakrúti celé telo do plachty v tep-

lej vode vykrútenej, na to dá sa obalenie suchého pokrývadla a to všetko

sa dobre obalí, aby sa diea dobre potilo, o obyajne stáva sa asi o 1 5—20

minút. Jestli je diea nepokojné, prikladáme mu na hlavu obkladok teplý.

Ke by potenie nenastalo, prikladáme mu na telo teplé veci a oprobujeme

aby sa diea potilo. Náhle sa diea vypotilo, vytreme mu telo suchou pla-

chtou a po vytrení natreme slaninou a konene obleieme ho do noných
šiat a prikryjeme takým pokrývadlom, aby mu pod ním bolo príjemno."

5) Dr. Ludlam radí octovú kyselinu (Acetic Acid) ; jednu as roz-

miešame s dvoma asami vody a tým vyplachujeme hrdlo viacráz denne.

6) V "Pharmaceutischer Central Anzeiger" ítame, že istený terpen-

týnový olej vylieil 7-ronú dievoku, ktorá bola tou chorobou zachvátená.

Dávalo sa jej po jednej lyžike terpentýnového oleja ráno i veer a to ju do
istá vylieilo. Dospelí môžu užíva jednu jedácu lyžku ráno i veer. Ku
zapitiu dáva sa mlieko. Úinok je vraj podivuhodný.

7) Odporúa sa i jodova tinktúra. Užíva sa po 10 kvapkách s vodou

každú hodinu. Náhle horúka prestáva, dávka má sa zmenši na 1 O kvapiek

každé tri hodiny.

AKO SA MÁME CHRÁNI PROTI NÁKAZE.

Dr. Ludevít Miátek v jedných krajových novinách podáva nasledu-

júce rady:

1 ) Nemocného máme odlúi od zdravých lenov rodiny. Menovite

treba sa nemocného stráni tým, ktorí majú rany na tele (šestonedieky a

poranení).

2) Deti z rodiny, v ktorej je šarlach, neslobodno posiela do školy.

3) Susedia mali by varova susedov, aby do domu, kde je nemocný

na šarlach, nechodili.

4) Šatstvo a bielize nevynáša z domu nemocou stihnutého do domu,

kde dosia nieto choroby.

5) Nákaza z nemocného šíri sa môže priemerne za 6 týždov. Za
ten as tedy je styk s nemocným nebezpený. Jestli ochorie však nemocný
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zapálením obliiek, alebo ak mu zane tiec z uší, alebo ak sa mu hnoja

hre na hrdle, nemocný môže nákazu šíri dotia, kým trvajú tieto nemoce.

6) Nemocného na šarlach a iné horúkové nemoce nevynáša z domu,

ale radšej lekára vola do domu k nemocnému.

7) Nákaza šarlachu roznáša sa menovite drobnými šupinkami, ktoré sa

odlupujú s kože nemocného a dostávajú sa na šatstvo, bielize i na všetky

predmety, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nemocného. Preto je nesvedomi-

tos, ke z domu nemocného vynášajú na dvor bielize, šatstvo, koberce

(pokrovce), ke ich vešajú alebo prášia,

8) Zamedzi nákazu šupinami kože nemocného možno tak, ke telo

natierame vaselínom alebo olivovým olejom.

KRUP (CROUP).

Krup je zapálenie hrtanu a pochodí obyajne od prechladnutia a môže
sa považova za vemi nebezpenú detskú nemoc. Diea poína neobyaj-

ne kaša, zväša v noci; kaše podobá sa kikiríkaniu kohúta; dýchanie stá-

va sa ažkým; neskoršie kaše je ažší, diea pri dýchaní ervenej e, nie?ke-

dy sa dusí. Rozdiel medzi krupom a difteriou opísali sme pri difterii (Vi
obsah "Difteria"); ponevá ten rozdiel je zväša vedecký, preto najlepšie

je považova každý krup tak, ako sme to opísali pri difterii, kým lekár ne-

ustáli, i je to krup a i difteria.

Lieenie:— 1 ) Francúzsky liek proti krupu je cibua a hovorí sa, že me-

dzi všetkými rastlinami nemáme lepšieho lieku proti krupu, jako je cibua.

Užíva sa takto: Porež cibuu na malé kúsky a posyp každý kúsok cukrom;

z toho sa robí šava, alebo syrup a z toho syrupu dávame dieau po jednej

lyžike každých 15 minút. Alebo:

2) Namo handriku do petroleju, vykrú a prilož ju na prsia i na hr-

dlo; vnútorne dávaj petrolej po 5— 10 kvapkách každú pod hodinu tak dlho,

kým polepšenie nenastane. Alebo

:

3) Vezmi dve lyžky medu a jednu lyžku kamencu (Alum) ; rozmiešaj

to dobre a užívaj z tej miešaniny jednu lyžiku každých 1 5 minút.

4) Mnohí predpisujú liek na vracanie jako ku príkladu horicové se-

meno (Mustard) v teplej vode a iné.

5) Vezmi pol pinta octu, pol pinta vody a dve lyžky krvného korea
a var za 10 minút. Dávka: 1-3 lyžiky každých 15 minút, kým vracanie ne-

nastúpi. Môže sa medom osladi da chuti.

ANGUCKÁ NEMOC (KRIVICA — RHACHITIS).

Je to najobyajnejšia a v celom svete vemi rozšírená detská nemoc.

O príinách tejto choroby sú rôzne mienky. Jedni hovoria, že je to nemoc
dediná; druhí zase myslia, že pochodí od nedostatonej tvorby štiav at.
Môžeme však smelé tvrdi, že nesprávna výživa a zlé pomery, ako vlhký,

zimný byt, zkazený vzduch, nestaranie sa o telo dieaa at. tvoria prvý

zárodok tejto nemoce. Jej hlavnou príinou je nedostatoná ztrava. asne
odlúené deti nemôžu sa jednoduchým pokrmom dostatone vyživi; a zase

jestli ich za dlhší aj dojia, nedostaí im samé mlieko na dos pokarmii.
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Príinou zmäknutia a zkrívenia kosti je, že sú kosti vemi slabé, lebo málo

vápenatých solí obsahujú. Tie vápenaté soli, ktoré sa nachádzajú v pokrme,

prídu do žalúdka a do riev, a ztadia do krvi; krv potom ukladá to vápno

v kostiach. U detí trpiacich na krivicu, alebo žiadne vápno do krvi neprij-

de, o sa obyajne stáva, jestli je ztrava nedostatoná, — alebo tie vápenaté

soli prídu do tela, ale do krvi a do kosti sa vôbec nedostanú — opustia telo

s výkalmi.

Nemoc tá poína sa asi v druhom roku dieaa. Najprv je stolica

riedka, bruško naduté, koža badá, diea sa bojí a plae, ke ho niekto z

lôžka berie; konene kosti v lánkoch, na nohách, na rukách, v klboch, v
chrbtovej kosti sa vykrivujú, diea sa potí, horúka ho obehuje a je vemi
citlivé. Po niekokých týždoch ešte aj silný, dusivý kaše zachvacuje ma-
lého tvora.

Lieenie:—Najlepší pokrm je mlieko materinské. Jestli je to nemož-
né, treba dáva mlieko dojené vždy z jednej a tej samej kravy a rozriedené

na polovicu vodou. Svieži vzduch, istota tela a poriadna stolica sú vemi
pomáhajúce prostriedky pri lieení tejto nemoce. Farár Kneipp lieil tú

nemoc takto: Prvý de teplá kúpe pripravená z ovsenej slamy. Druhý de
košea namoená do ovsenej vody a obleená na diea. Na tretí de po-

nori diea do zimnej vody až po krk. Tak sa má pokraova až do vy-

lieenia. Okrem toho dával Kneipp prášok z kostí. K tomu cieu vezme
sa zvieracích kostí a spália sa na uhlia. Ke sú kosti ierne, potlú sa na

prášok a z toho priášku dáva sa asi toko, koko sa zmestí na konec noža,

dva razy denne v teplom mlieku alebo v aji, polievke at. Odporuuje
sa tiež aj nasledujúci prostriedok:

Treba kúpi erstvé telacie nôžky. Vyvari ich vo vode a z tej po-

lievky dáva denne pi. Kosti tiež môžu sa spáli ako vyššie opísano a z

prášku dáva denne dva razy v mlieku. Ke je diea staršie, možno mu
dáva polievku z hrachu alebo zo šošovice (leni).

KULHANIE DETÍ.

Deti za dlhší as dobre chodia, až naraz zanú kulha a zdá sa akoby

nôžky za sebou vliekly. Príinami tejto nemoce môžu by anglická nemoc
a vädnutie svalov lýtkových, od oho lýtko na tej nôžke slabne. Stáva sa,

že nemoc v prokoilých rokoch sama prestáva, ale preto porada lekára ne-

zaškodí, ba v mnohých pádoch je nevyhnutene potrebná. Dr. Habenicht

odporúa nasledujúci spôsob lieenia: Da do šafa jednu hrs usušeného

chmeu a na to nalia 4 do 6 vekých hrncov horúcej vody. Ke yodaj

trochu vychladla, posadí sa nemocné diea do tej vody a za štvr alebo za

pol hodiny natierame slabé nôžky rukami tou chmeovou vodou. Taký kú-

pe má sa dáva ráno i veer. Zpoiatku diea sa toho bojí, lebo natieranie

je trochu boastné, ale neskoršie tomu privykne.

OTRAVOVANIE VLASTNÝCH DETÍ.

ítal som v Národných Novinách jeden vemi výtený lánok, z ktoré-

ho rodiia mohli by sa poui, že dobrý príklad otca, matky je najlepším
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uiteom ich plodov a že zlými príkladami otravujú nielen telo, ale aj du-

cha a dušu. Podávam ho doslovne v nádeji, že rodiia si ho povšimnú a

v budúcnosti nebudú kmi svoje deti jedami.

Chráme naše dietky pred otravou!

"udské telo možno otravova rozlinými spôsobami: zlým povetrím,

zlou ztravou, prejedením sa, otravnými plynmi a otravnými jedmi, ktoré

mnohé rastliny obsahujú, alebo ktoré si priamo, už vyrobené v apatieke kú-

pime. Jedy úinkujú razom, alebo postupne. Niektoré tak pomaly, že len

lekár je v stave zbada podrývanie životných síl a konene smr. A toto

postupné otravovanie je najnebezpenejšie — toho sa treba najviac bá a

mu vyhýba.

udskú dušu možno otravova tiež rozliným spôsobom — duševné

jedy síce nie sú v bylinách, vo faškách a v povetrí, ale v zlých príkladoch,

v zlej výchove, v zlých spoloenských zvykoch, v necudnej a otravnej rei,

v asopisoch a knihách a v srdciach necudných, znemravnelých jednotlivcov.

Otravovanie duše je horšie a nebezpenejšie, ako otravovanie tela. Du-

ša rozhoduje nad telom, nad zvykmi, nad spolonosou, nad domácnosou,
nad rodinným životom a nad budúcnosou národa. Telo od ostrého jedu

zahynie — niet ho viac, jeho možnos nakazi druhé telá sa dá obmedzi,
ale duša od spoloenského jedu sa len nakazí, napáchne a jej možnos naka-

zi druhé duše je vemi veká.

Videl som na svoje vlastné oi, ako naši udia otravujú svoje vlastné

dietky. Stalo sa to pri verejnej príležitosti. Bola v meste slovenská oslava.

Posviacali zástavu a slávili jubileum. Mali bankett. Ponevá bankett bol

zaplatený po predu zo spolkovej pokladnice, prišli bratia so ženami i s de-
mi. Sadol som si do stred miestnosti medzi ostatných. Naproti mne sedel

muž a dve ženy. Prvá mala dve deti, druhá tri a muž mal so sebou dvoch

chlapcov. Jedol som a pozoroval som. Prvá žena si uliala pohárik pálenky

a vypila. Ani ša "nezašknúrila". Vypila si aj piva. Ku koncu sa jej už

oi svietily — mala toko, koko len mohla bez nápadnosti znies. Deti to

videly — pýtaly. Dala jednému i druhému asi do pol pohárika tej erto-

vice. Dala im potom aj piva. Kuracinu jedla ona i deti a kosti vyhadzo-

vala von oblokom do susedovho dvora. Spadla dievau uhorka, skríkla na

dieva, vzala vidliku, zohla sa pod stôl, bodla do uhorky a praskla uhorku

na tanier dievau. A dievau uhorka šmakovala.

Druhá žena držala sa poriadnejšie. Vypila si síce, ale len piva. Jej

dve dievence a chlapec dostali tiež do pohárika, po dvoch, aby ich uspo-

kojilo. Dietky vypily, akoby boly už navyknuté na to. Táto tiež jedla, ale

kosti kládla na stôl. No jej chlapec ustavine chrákal a puval — pod stôl.

A ona mu ani slova nepovedala. Moje šastie, že ja mám dobrý žalúdok.

Nemusel som beža von; zniesol som to. Bolo vidno, že to chlapisko to

aj doma robieva.

Muž si sedel a jedol a pod chvíku vypukol v hýrivos. Pred tým si

už bol vypil a teraz, ke to pred ním stálo, ako kolky na kolkárni, o mal
robi? Pil. Bol mladý, asi 30-roný, mal už 6 a 8-roného syna. No tvár
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jeho bola blbá, hlúpa — alkoholická. — Vypil pohárik a dal synovi: "Na,

chlape, nalej si sám, o ti budem vysluhova!" povedal. Chlapec siahol

po poháriku, že si naleje tej otravy. "Poujte, brat, máte vy rozum, takému

decku dáva pálenku?" hovorím ja. Zahanbil sa a zháil sa. "Ve to je

len tak, ja mu nedám, ja toko rozumu mám", povedal. Chlapec sa už bál

— nepil. Ale on nemal rozumu, bol by mu dal a dal mu sná inde, kde

som ja nevidel. Po bankette išiel domov opitý, ako snop; spieval si a jeho

dvaja synovia ho viedli.

Po bankette sme šli do bonej izby. Bol tam aj mešanosta, aj iní

vzácnejší hostia, Amerikáni. Prišiel tam rozvaža piva. Bol ochmelený

a ukazoval, že o on, to on, aká on je dôležitá a obúbená osoba. Spustil

anglicky. utoval som, že som tam, ale o poa? Som slávnostným re-

níkom a musím to vydrža. Len keby títo dvaja nemysleli, že sme všetcia

takí, že toto je vrchol vzdelanosti, smotana našej "intelligencie". Na šastie

však, obyajne takí íwardoví a mestskí americkí politikári sú málo lepší,

múdrejší a mravnejší. No, títo sa zdali by slušní a rozumní udia a preto

ma to tým viac mrzelo. Tento lovek mal dvoch chlapcov — obaja prišli

k nerr/j. "Chceš piva?" pýta sa jedného. Chlapec sa usmial a kývol hla-

vou. Nalial mu. Prišiel druhý','' že aj on chce. Dal mu. Prvý; poddával

pohár, že on ešte chce. Dostal. A jaký ten otec bol hrdý na svojich synov!

"Vychováte z nich opilcov", hovorím. "Nikdy, to sú fajn chlapci", hrdo mi

odvrkol.

Vidíte, bratia, ako si otravujete deti v útlom veku? Kde sa vám nauí
diea pi? Doma. V 20. roku už je alkoholik. Nechce vás poslúcha?

Akoby vás mohol, ke on, osem-roný chlapec, už vás vedie domov? Bez

úcty niet poslušnosti. A ke vás vidí opitého, cti si vás nemôže.

Pálenka je otravou pre dospelých, nieto pre deti. Preo to deom dá-

vate? Preo ich otravujete? Pálenka ich omamuje, rozuuje, znemrav-

uje, zhovädzuje, dráždi; nechcú poslúcha, nechcú a nemôžu sa ui! Vy-

hadávajú zlú spolonos, ssajú do seba jed, hovejú vášniam, telesným

chúkam, hrajú v karty, nechce sa im robi! A o vychováte? Otrávené

duše, duševných mrzákov, arbákov, tulákov, zurvalcov, hrubých, sprostých,

nevzdelaných, tupých udí.

Bratia, pálenka je otrava, nedávajte ju deom!"



XXVII. KNIHA.

Ošetrovanie

chorých.

OBRAZ 455.

ŽENA—MATKA JE NAJLEPŠOU OŠETROVATEKO
V DOME.
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NIEO O OSETROVATEKACH.
Ošetrovanie neiftocných nie je tak ahké jako sa nám vidí. Mnohé utr-

penia nemocných považujú sa za príznaky nemoce, avšak sú to radšej príz-

nakmi zlého ošetrovania, výsledkom nevedomosti tých, ktorí sú ošetrovaním

nemocného poverení. Prameom fysického zla nášho tela je nevedomos
alebo nedbalos zákonov zdravia a života. Sama nemoc je len výsledkom
nejakého prerušenia niektorého mandátu zdravia. Príznaky nemoce sú len

namáhaním matiky prírody, ktorá sa usiluje premôc a odstráni isté nepo-

riadky nášho tela alebo jeho asti, ktoré boly zapríinené nezadržaním zá-

konov prírody. Príznaky nemocného jako trpenia a boasti môžu sa znane
zmeni pod rôznymi okolnosami a podmienkami. Príro-

da chce, aby lovek netrpel, t. j. aby telo sa ím skorej

vyzdravelo, — len že asto sa stáva, že tá námaha prí-

rody je hatená nevedomosou ošetrovateky alebo ne-

priaznivým okolím nemocného. Tak ku príkladu každý

uzná, že nemocnému, ktorý trpí na týfus, o mnoho lepšie

by bolo a skorej by sa vyzdravel v istej, dobre vyvetre-

nej izbe, než v zatvorenej, neistej, smradavej izbe, kde
tak reeno isté svieže povetrie je zriedkavosou. Avšak
mnohé ošetrovateky si toho nepovšimnú. Práca dobrej

ošetrovateky je skoro tak vážna, jako práca lekárova.

Mechanickú prácu, ku príkladu jako da nemocnému liek,

jako mu priloži obväzok na ranu a iné menšie práce vy-

OBRAZ 456
koná i taká osoba, ktorá nemala príležitos vycvii sa

Ošetrovateka. V ošetrovatestve, t. j. ktorá je len miernou rozumnosou
obdarená. Od opravdovej ošetrovateky žiada sa, aby

sa rozumela do zdravovedy, aby mala pochop o istote, teplote, svetle, po-

krme, jedným slovom, aby znala jak, o, kedy sa má nieo robi a kedy

nerobi.

OŠETROVANIE CHORÝCH.

Hlavné podmienky ošetrovania chorých sú: Zadržanie lekárskych pred-

pisov, systém, trpezlivos, prívetivos a zrunos.

Izba.—Nemocný má ma izbu, do ktorej prichádza dos slnených pa-

pršlekov a istého vzduchu, t. j. izba má by svetlá, prívetivá, ktorá sa dá

ahko prevetrova a isti; bohužia mnohí udia nechajú svojich chorých

leža v tmavých izbách-bedrumoch — a najlepšiu izbu vystroja si pre "hostí",

susedky at. Na teplotu tiež máme da pozor tak, aby izba nebola raz teplá

a zase studená.

Poste.—Poste má by da možnosti železná, nie príliš široká a má
stá vždy tak aleko od steny, aby sa mohlo k nemocnému s každej strany

dôjs. Pod nemocným má by na matraci kus nepremokavého kauukového

(gumového) plátna, na ktoré sa dá dobre natiahnutá vyrovnaná plachta. Po-

stielanie postele má sa dia tak, aby sa nemocnému najväšia pohodlnos

zabezpeila. Pri prestielaní netreba nemocného pozdvihova alebo prená-



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 529

XLVIII. TABUKA.

ODR\Z 457.

Prestieranie postele. 1) nemocného obrátime ku

kraji postele; 2) plachtu odstránime bez toho, aby

eme nemocného prenášali.

OBRAZ 458.

Vejárovité složená plachta, ktorú slobodným kon-

com (3) pod nemocného podložíme a takým spôso-

bom poste prestierame.

OBR. 459. OBR. 460. OBR. 461.

Vzdušné a vodné podušky.

OBRAZ 462. Mech z gumy na zahrievanie cho-

rého tela pomocou vody.

OBRAZ 463. Mech z gumy vzduSný.

OBRAZ 464. Podpieradlo "febrbta chorého pa-

cienta v posteli.
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ša; plachta sa na jednej polovici prestrie, hladko sa narovná, kdežto druhá

polovica plachty složí sa ako vejár; nemocného jednoducho obrátime na na-

rovnanú stranu, žatým sa zase druhá strana postele pokryje bez prenášania

nemocného. (Vi tabuku XLVIII. Obraz 45 7 a 458.)

Mnohí nemocní nesmejú vsta s posteli a preto máme sa postara o ná-

dobu, slúžiacu na vyprázdnenie riev a mechúra. Také nádoby môžu sa kú-

pi v každej lekárni za lacné peniaze. Tieto nádoby môžu sa hne po upo-

trebení vyisti zvlášte výkaly, ktoré môžu by zárodkami preplnené, majú
sa da lekárskeho nariadenia "desinfektova" a neškodnými zrobi. Pri su-

chotinách (Tuberculosis) postavíme veda postele puvátko, alebo pohár

so širokým otvorom, vodou napoly naplnený. alej máme si zaobstara

dobrý teplomer (Thermometer) ktorým meráme prirodzenú teplotu. V Eu-

rópe užívajú teplomer Celsia a Reamura; v Amerike zase najviac potrebujú

teplomer Fahrenheita (Vi "Horúka" a Škála rôznych teplomerov").

Svetlo.—Pri ažkých horúkových chorobách, kde musíme obsluhova

nemocného jak vo dne tak v noci, postarajme sa o dobré svetlo, bu svie-

kou, petrolejovou lampou alebo iným svetlom. Tak zvaný kahanec, pozostá-

vajúci z nádoby naplnenej vodou a olejom, na ktorom pláva knôt, má síce

tú prednos, že je lacný, ale v izbe kde nemocný leží, len tak môže by od-

poruený, jestli sú obloky dostatone otvorené, aby mohol vzduch ustavine

prúdi.

Preležanie.—Ke nemocný musí leža v posteli za dlhší as, môžeme
ho dva razy denne rozriedeným alkoholom namasti a potom škrobovým (ku-

kuriným) alebo talkovým (Talcum) práškom popráši. Tým sa nemocné-

mu znane poahí a predídeme boliakom, preležaniu a zárove i nezdra-

votnos sa odvádza. Pri preležaninách dobré služby koná vyrobená sracia

koža, ktorú podložíme pod nemocného tak, že srs kože prijde na povrch.

Na kožu prestrie sa plachta a nemocný na tom leží. Doporuuje sa tiež natie-

ranie nemocného rozrezaným citrónom alebo omývame ho teplými mydlina-

mi, do ktorých smiešame trochu alkoholu. Po osušení tela priložíme na bo-

astné miesta malé kúsky anového plátna potreného škopovým lojom. Ke
následkom preležania pokazujú sa otvorené rany, prikladajme na ne ustrú-

hanú rekev, alebo posypme ich práškom z lipového uhlia. Nastrúhaná re-

kev smieša sa s trochou múky, nechá sa stá za niekoko hodín a potom tou

masou natreme dos silne plátno, ktoré priložíme na boastné miesta a

náhle teplej e, novým obkladom ho zameníme.

Omývanie.—Aby sa pri omývaní nemocného prechladnutie zamedzilo,

najprv natierame jednu as tela, kdežto druhá as prikrýva sa vlnenou šat-

kou a náhle je telo omyté, má sa vždy dobre osuši. Pri preležaní môžeme
upotrebi tak zvané vzduchové alebo vodné podušky (vankúše), ktoré hodia

sa ako podlohy pod nemocného a môžu sa kúpi v každej lepšej lekárni za

lacné peniaze. (Vi tabuku XLVIII. Obrazy 459—461.)

Kúpe.—Kúpe má sa dia asi o 1 0-ej hodine ráno a po kúpeli môže sa

da nemocnému bu šialka istej, hovädzej polievky, alebo šialoka preva-

reného mlieka — da predpisu lekára— a potom necháme nemocného spa.

Z tichého, oberstvujúceho spánku nikdy nemocného nebume, ako sa to
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mnohoraz stáva, aby vraj nemocný nešoslábnul. Nechajme ho pokojne spa,

lebo spánok ho skorej zotaví, než jakýkovek Hek alebo pokrm. Príroda

nedopustí, aby nemocný zbytone hladoval a prihlási sa sama. Nemocný
má by umytý a uesaný ráno pred raajkami, izba má by prevetraná, ale

pri prevetraní izby máme chorého prikry, aby neprestydnul.

Pokoj, miernos, vúdnos.—Nemocný nemá sa obažova zbytonými
otázkami a všetko da možnosti má sa vykona bez nepríjemných otázok.'-i'-'

Pokoj, miernos a vúdnos k nemocnému zo strany ošetrujúcej osoby

úinkujú blahodarne, ba môžu ma priamy vliv na zdravotný stav nemocného,

kdežto naopak, nevúdnos a na javo dávaná nechu obsluhova chorého,

môžu uzdravenie priamo zadrža. Nemocný musí ma pokoj. Návštevy

treba zamedzi, aby nemocný nebol rozuovaný. V prípadoch nákazlivej

nemoce držme vždy pohotové nádobu z karbolovou kyselinou (Carbolic

Acid) a síce dáme jednu as karbolovej kyseliny do 40 astí vody a po kaž-

dom styku s nemocným, alebo s niektorou z vecí, ktoré sú užívané, ruky si

v tejto vode opláchneme a len tak opustíme izbu. Taktiež i plachty a iné ná-

doby možno v karbolovej vode moi a ke ich chceme užíva, umyjeme ich

v teplých mydlinách a konene teplou vodou ich opláchneme. V izbe nemoc-
ného otierame denne prach handrou namoenou do amoniaku alebo do kar-

bolovej vody. Kde sa obväzujú rany nemocného, vezme sa vždy hodný pa-

pier a na ten sa všetky obväzy pozorne kladú, potom sa zahalia a v peci

okamžite spália. Varenie znií bacilly kdežto zimno ich len obmedzuje. Bu-
me vždy opatrní, aby lenovia rodiny neprišli do styku s nemocným pri ná-

kazlivej chorobe.

Majme papier a ceruzu pri ruke a všetky predpisy lekára si zazname a

poda nich prísne sa držme.

Ošetrovateka nemá si sadnú na poste ku chorému, nemá zbytone
dvermi búcha, hlasne hovori a má sa ticho pohybova, lebo i tie najmenšie

hlasy, šuškanie, smiech at., znepokojujú nemocného.

Pokrm.—Ke pripravujeme pokrm pre nemocného, pripravme ho ím
najchutnejšie, aby sme nemocného uspokojili. Zvlášte bume opatrní, aby
slnené papršieky alebo prudké svetlo nemocnému priamo do oí nesvietilo,

lebo tým sa zrak znane soslabuje; z tej príiny majme poste vždy obrátenú

tak, aby svetlo vnikalo so strany.

VÝŽIVA V NEMOCI.

Výživa detí. Pre deti najlepším pokrmom je prevarené mlieko; ono
obsahuje všetky látky, ktoré telo potrebuje k svojmu vývinu, udržavaniu a

sileniu. Starším deom môžeme da do m.lieka trochu krupíc a ryže, alej
na mäkko varené vajca a niekoko lyžiek dobrej polievky. Deti obyajne
chcejú viac jes, než im dovoleno a úbohé matky v svojej nevedomosti

kmia svojich milákov kolámi, a inými lahôdkami aby ich uspokojily a

posilnily a nevedia, že tým decku nepomáhajú, ale škodia, lebo pravidelnos

a prísnos vo výžive má veký vliv na nemocné diea. Potom máme by
opatrnými i pri zlepšení sa stavu nemocného. Nedomnievajte si, drahé mat-

ky, že pri takýchto polepšeniach už je po nemoci I Naopak, v mnohých
prípadoch len teraz poína sa najažšia doba, lebo nemoc (najmä horúka)
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vyerpala sily nemocného a oslabila jeho zažívacie ústroje tak, že nezriedka

prinútení sme zapoa iný spôsob výživy poda stavu nemoce a každé pre-

jedenie mohlo by zapríini opakovanie sa nemoce. Mimo mlieka môžeme
da dieau múne polievky (ovosnú, ryžovú at.), ktoré zadržia malého

pacienta pri sile.

Co sa nápoja týka, najlepší a najzdravší nápoj pre nemocného je

istá studená voda. Voda, ktorú dostávame rúrami, alebo o ktorej sa myslí

že je neistá, má sa prevari a len tak môže by užitá. Mimo vody dobré

služby konajú vodou rozriedené ovocné šavy, z malín, jahôd potom limo-

náda, slabý aj, aj z lipových listov alebo erveného vína; tie všetky nápoje

hodia sa skoro vo všetkých prípadoch nemoce jako ochladzujúce a žížeš

tíšiace nápoje.

VÝŽIVA DOSPELÝCH NEMOCNÝCH.

Pri lieení chorôb podali sme krátke predpisy diéty, avšak musíme ešte

nieo o pokrn^ie prehovori. Výživa nemocného musí sa meni. Nemocný
má jes málo a viacraz denne, lebo zažívacie šavy môžu menšie množstvo
pokrmu lepšie a dokonalejšie prerobi a tým zažívanie stáva sa lepším.

Múne polievky, do ktorých môžeme zatrepa žltok z vajca, predpisujú sa

i dospelým- nemocným. Dr. Miiller tvrdí, že nasledujúca polievka je vemi
výborná, a že vraj pacienti majú ju radi. Kúpte teacie nôžky, ktoré oistíte,

omyjete, na kúsky rozkrájate a varíte za niekoko hodín; potom polievku

precedíte a necháte vychladnú. Vyzerá to jako huspenina; z tejto hu-

speninky dáme pár lyžíc k iným polievkam. Tie polievky odporuujú sa

nemocným horúkou zastihnutým, lebo dovoujú organismu aby obmedzil

spotrebovanie vlastnej bielkoviny; tak samo pri žalúdkových a revných
kataroch, ktoré nie sú spojené s horúkou, je tá polievka odporúaná. (Dr.

Miiller a Dr. Popper.)

Mlieko, smotana a kakao posilujú nemocného, ale sa mu skoro zpro-

tivia a po druhé zapríiujú zácpu. Staršie, biele peivo v malom množ-

stve je dovolené, kde je tekutá ztrava nepredpísaná ale každfý kúsok má sa

dobre požuva.

Silná ztrava slabému nemocnému nepomôže, lebo slabý organismus to

snies nemôže. Pamätajme vždy, že "Jaká ztrava loveka, taká krv; jaká

krv, také nervstvo; jaké nervstvo, také zdravie". (Bilz. ) Diéta je vemi
dôležitá pri nemociach. Máme dáva nemocnému také jedlá, aby ich žalú-

dok ahko ztrávil, lebo taká ztrava, ktorá sa v nemoci telu mimoriadne

podáva, živí nemoc a nie telo. Dr. Sturm hovorí, že "pravá výživa je zá-

kladným kameom, bez ktorého pokus uzdravenia je marný."

(O alích pokrmoch vi "Slovenská kuchárka".)



XXVm. KNIHA.

GYMNASTIKA
(TELOCVIK)

' OBRAZ 465.

DOBRE VYVINUTÉ SVALY.

Telocvik robí telo svalovitejším, silnejším, ažším, jadernejším,

mäsitým a chráni loveka proti mnohým chorobám.
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GYMNASTIKA - TELOCVIK.
"V zdravom tele, zdravý duch."

Gymnastika znamená toko jako cvienie a súvisí so slovom "gymna-
sium", o znaí pôvodné miesto pre telesné cvienie. Židia, Cíani, Feníciani

atd . už pred tisícami rokov znali silu gymnastiky a lieili ou svojich chorých.

Telocvik nie je ni nového, naopak: je on prastarým a vemi vynikajúcim

prostriedkom jednoduchého prírodného lieenia. V stredoveku zapomnelo
sa o gymnastike, o telocviku; až ku honcu 19. stoletia založil Švéd, Henrik
Ling v Stockholme "Ustav Lieebnej Gymnastiky", ktorý ústav podnes stojí

a v ktorom vyuilo sa tisíce žiakov rozširujúcich dnes gymnastiku po celom
svete.

Gymnastickými cvikami môžeme nazva vlastne každé cvienie tela

nech ono pochodí z prostocvikov alebo z cvikov na náradiach. Hlavne
v mladom veku, ke telo sa vyvíja, sú akékovek telocviky svalov prospešné

ku harmonickému vytváraniu svalstva a ku rozšíreniu hrudi. Kdežto gymna-
stické cvienie urené je ku vytváraniu zdravého tela, aby ono udržalo si svo-

ju pružnos a rozmnožilo ju, — úelom lieebnej svrnnastiky je vráti choré-

mu telu ztratenú pružnos. Pri lieebnom telocviku užívajú sa výhradne ak-

tívne (ivné) pohyby a pri tých pohyboch vyžaduje sa námaha vlastných

svalov. , Lieebný telocvik záleží v podstate zo sústavných prostocvikov,

ktoré môžu sa vykonáva doma a slúžia ku všeobecnému sileniu svalstva, me-
novite ku popraveniu poínajúcich skrívenín pátere, zlého držania tela atd'.

Silu a istotu cviku podporujeme tykami a inkami (Vi obrazy 466 do 471 ).

Je ovšem veký poet najrozmanitejších pohybov; odporuuje sa však,

ke niekto chce pestova telocvik doma, aby pohyby prevádzal riadne a aby

cviil jednu as tela za druhou tak dlho, až spracoval celú svoju úlohu. Ne-

odporuuje sa cvienie až do vekého unavenia sa; únava svalov je najlep-

ším dôkazom, že svaly chcejú si odpoinú. Cviky majú sa vyznamenáva
rovnomiernosou a odpoinkom (oddychom), lepšie je vykona o niekoko

cvikov menej a previes ich bezvadné (správne), než vykona s veli'rr.

chvatom celú úlohu, len aby sme boli ím skôr hotoví.

Jestli máme záhradu alebo dvor pri dome, nezameškajme zaopatri si

zábradlie, hrádzu alebo kruhy; výdavok ten je nie tak veký a vynahradí ho

mnohonásobný prospech, ktorý prinesú cviky na týchto náradiach nám i našej

rodine. Také náradie znázornené je na obrazoch 472 do 474.

Cvienie môžeme prevádza, jestli nie pod holým nebom, teda aspo
pri otvorených oblokoch asi dve hodiny po jedení.

Pred cviením zbavíme sa všetkých úzkych, tesných šiat.

Cvienie prevádzame tak, aby sa ruky, prsia, trup a nohy stále pohybo-

valy a potom vdýchame povetrie hlboko pri otvorenom obloku 1 O alebo I 5

ráz. — Ku príkladu: Pozdvihneme ruky hore 10 ráz; ohneme trup napred

5 ráz, na stranu 5 ráz, kolená pritiahneme k životu 10 ráz; vdýchneme hlbo-

ko 10 ráz at.
Každé cvienie má sa prevádza najprv 5—10 ráz a neskoršie 20—30

ráz. Slabí a nemocní nesmú ani cvii ani predchádza sa do úplnej únavy.
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XLIX. TABUKA.

•Obr. 470

OBRAZY 466 a 467. Cvienie inkami.

OBRAZY 468 do 471. Cvienie tykami.
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PREO MÁME CVII?
Ustrojný život spoíva na výmene látok jako sme to už na viacerých

miestach spomenuli. Pri riadnej výmene látok telesných pohybom lovek
stáva sa zdravším, silnejším. Ke výmena látok neprevádza sa pravidel-

ným spôsobom, komu krv a životné šavy v tele sa zastavily, jako sa to oby-

ajne stáva následkom nedostatoného pohybu, majme na pamäti, aby výme-

na v celom tele alebo v dotyných jeho iastkach opät stala sa pravidelnou

a aby sa telesné ústroje k novej innosti prebudily. To všetko najlepšie te-

locvik napomáha, lebo ním povzbudzujú sa svaly ku lepšiemu pohybu a k

výdatnej innosti a okrem toho odstraujú sa zárodky chorôb nedostatonou

výmenou látok zapríinené. Pri nepohybu zanedbáva sa i hlboké dýchanie;

bez hlbokého dýchania nemôžeme ma istú ervenú krv a následkom toho

povstávajú zase najrozmanitejšie nemoce. Preto, kto musí následkom svojho

povolania (zamestnania) mnoho sede alebo pokojne, na jednom mieste stá,

nech nezanedbáva pravidelné cviky telesné, jestli chce by zdravý. Kto

mnoho sedí, jeho svaly nie sú inné a preto trpí na neporiadky zažívacích

ústrojov, žalúdka, riev, advín, peene a sleziny; z týchto zase povstanú

nedokrvnos, nervosnos, boasti hlavy, zádumivos, hystéria a iné. V mla-

dom veku nepociujeme; následky nedostatoného pohybu, ale v dospelosti

napáda nás celý rad rôznych chorôb jako ku príkladu zlatá žila, záduch, vnú-

torné nemoce, lámky, nemoce žíl a tepien, nemoce krvi at.

Z toho vidíme, že zdravotný telocvik má veký význam a ponevá mô-

žeme ho prevádza všade, v záhrade, v prírode, v izbe, na cestách atd*. a

to bez pomoci druhej osoby, preto radíme, aby každý staral sa o pravidelný

pohyb tela a o cvienie ústrojov jeho, lebo cviky nielen chránia nás od ne-

moce, ale napomáhajú aj dosiahnutie ztrateného zdravia.

A

Obr. 472

7fT»«.
,

Obr. 473

nvi. ...^••,._.i<

Obr. 474

OBRAZY 472, 473 a 474.

Náradie v záhrade alebo v dvore.
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L. TABUKA.

Obr. 475 obr. 476 Obr. 478

Obr. 477

Obr. 482

Obr 483 Obr. 484

OBRAZ 475. Cvienie na rebríku.

OBRAZ 476. Cvienie na povraze.

OBRAZ 477, 478, 480. Cvienie na kruhoch.

OBRAZ 479. Cvienie na bradlách.

OBRAZ 481, 482. Cvienie na visiacich brázdach.

OBRAZ 483. Cvienie na koni.
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4.1. TABUKA.

Obr. 493 Obr. 494r Qbr. 491

OBRAZY 485 do 488. Cvienie s inkami.

OBRAZ 489. Posilujúci telocvik (nemecká methoda).

OBRAZY 490 a 491. Cvienie na koni.

OBRAZY 492 do 494. Cvienie na brázdach.
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Tie jednoduché pohyby úinkujú na brušné svaly, podporujú rozširova-

nie sa hrudného koša a vývoj celého organismu. Venujte ráno i veer asi

3 do I O minút telocviku a tým predídete mnohým a mnohým chorobám

zvlášte zácpe a iným nemociam zažívacích a nervových ústrojov. Telocvi-

kom naberá telo sily a zbavuje sa prílišného tuku.

POKYNY PRI TELOCVIKU.

1 ) Cvienie musí sa riadi zodpovedne telesným silám.

2) Telocvik nemajú prevádza takí, ktorí trpia na zapálenia, na horú-
ky a ani tehotné ženy. Pre tehotné ženy najlepší telocvik je prechádzka. Tá
rada týka sa i trpiacich na pruh.

3J Cviky majú sa dia rázne, riadne, bez chvatu, aby svaly sa dobre

napínaly jako to vidíme na obrazoch. Jestli niekto pre dajaké telesné vady

nemôže všetky pohyby prevádza, nech koná len tie, ktoré môže.

Obr. 495

Obr. 496 V^áJIJ^'^
OBRAZY 495 a 496.

Cvienie pomáhajúce proti zácpe, nezáživnosti a iným neporiadkom
zažívacích ústrojov.

4) Únava alebo boas poas cvienia upovedomuje nás, že si máme
oddýchnu, odpoinú. Únava telocvikom zapuríinená musí odpoinkom
zmiznú a po dokonení cvikov nemá zosta žiadna boas v svaloch.

5) Najlepšia doba cvienia je asi pol hodiny pred jedením alebo dve
hodiny po jedení. Poas telocviku máme hlboko dýcha. Z poiatku pôjde

to ažko, ale pomaly na všetko navykneme.

6) Telocvik slúži k nášmu prospechu len vtedy, jestli ho nepreháame
to jest jestli zadržíme v cviení mieru, — iná zapriiníme si v našom tele

ešte väšiu únavu a vysilenos. Pri zväšenom klopaní srdca a pri zrýchle-

nom dychu máme si na chvíku odpoinú a až po takom odpoinku cviky

alej prevádza.

7) Náhle vidíme, že sila svalov sa zväšuje, môžeme prevádza cviky

inkami. inky sú dve železné alebo drevené rúkou spojené gule asi 2— 10

funtov ažké. Tými prevádza sa telocvik práve tak, jako holými rukami.

Je veký poet chorôb, pri ktorých tá jednoduchá a predsa vemi blaho-



640 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

darná lieivá methoda — telocvik — koná znamenité služby, ako ku prí-

kladu:

1 ) Choroby ústrojov pohybu, následky úrazov, svalový rheumatismus,

staré vymknutie lánkov, chybné držanie tela alebo skrívenie chrbtovej kosti,

nelieia sa žiadnym prostriedkom tak bezpene a rýchle, jako rôznymi cvika-

mi lieivého telocviku.

2) Choroby dýchacích ústrojov, vyvolané chorobným vývojom hrudi,

katary, rozedmy a škvary pohrudnice bývajú znane zlepšené po cvieniach

lieivej gymnastiky.

3) Choroby nervového ústroja. Lieivý telocvik pôsobí vemi priazni-

vé pri všetkých ztrnutiach po krvácaní modzgu; pri ztrnutiach hysterických

osôb; pri bezsennosti, slabosti nervov, pri koch a chronických otravách.

4) Choroby výmeny látok. Tlstota, pakostnica, úplavica cukrová žiad-

nym prostriedkom neliei sa tak jednoducho a dobre, jako telocvikom, kto-

rým stupujeme výmenu látok, takže spáli sa v tele viac tuku, bielkovín a

cukru.

5) Chronické choroby ústrojov brušných, pokia podkladom ich je

chronický katar a prekrvenie vekých krvných ciev, sú výborným poom pre

snahy lieebného telocviku. Najmä chronická zácpa a celý rad ženských

chorôb rozhodne sa zlepší alebo celkom vyhojí, jestli prevádzame cviky

správnym spôsobom a dos dlho.

6) Choroby srdca a vekých ciev. Ponevá krv v telesných orgánoch

po gymnastických cvieniach pravidelnejšie prúdi, je jasno, že sa tým srdcu

usporí mnoho práce. Je to podivuhodná vec, jaký blahodarný vliv majú

pravidelné, slabé, ale mnohostranné svalové cvienia najmä na choroby srdca.

OBRAZ 497.

Kolíska v Božskej prírode. Lacná ale dobrá.



XXÍX. KNIHA.

r /^ASAZ

OBRAZ 498.

MASÁŽ (NATIERANIE) TELA.

Ten je u ma verký pán, kto si zrobí všetko sám.
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MASAZ.
Masáž je odvetvie lieebného telocviku a znamená miesenie, Kladenie,

trenie alebo zovajšie mechanické dráždenie jednotlivých astí tela.

Už Hippokrates, ktorý žil asi tri sto rokov pred Kristom, držal pred-

nášky svojim žiakom o "trení" hovoriac: "Lekár musí sa vyzna v mnohých

veciach a menovite musí rozume treniu. Trenie môže slabé, príliš chabé

lánky otúži a tuhé lánky uvolni. Tuhé údy majú sa hladi jemnou

rukou; jemné trenie je prospešné i príjemné. Úd má by pohybovaný, ale

bez násilia a tak, aby pohyb nepôsobil bô". Z toho môžeme vide, že

jako gymnastika, tak aj masáž sú staré lieebné metódy prírodného lieenia.

Na prvý pohad zdá sa masáž by jednoduchou, nepatrnou, ale úinky ma-

sáže sú mnohostranné a ke chceme dobrého úinku dosiahnu, musíme sa

poui o umení masáže. Maseur (natiera) musí zna dokonale prietky

svalových vláken, tepien a žíl jako tiež cesty nervov, iná masáž nemá
žiadneho úelu. Preto lovek, ktorý sa chce posväti masáži, musí sa najprv

ui, aby znal udské telo a aby v tejto veci nadobudnul si istých vedomostí.

LII. TABUKA.

A) svaly tela z predku ; B) svaly tela zo zadku; C) krvné cievy (tepny a žily) udského tela;

D) nervy. — Pri masáži máme ma zrete na svaly, cievy a na nervy tela.
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LIII. TABUKA.

Masáž rôznych astí tela.

1, masáž ramena; 2, masáž nohy: 3, masáž brucha; kruhovité hladenie prstami; 4, hladenie nôh;

5, masáž chrbta; 6, masáž z predu i zo zadu na sosilnenie tela; 7, hladenie ramena; pri tomto natie-

raní pohybujeme ruky šrobovite od päti hore; 8, klepanie nôh prstami; 9. masáž krku; 10, hladenie

brucha; 11, masáž pleca; 12, masáž pri bcasti a pichaní srdca.

Masáž pozostáva z hladenía, trenia, hnetenia, valcovania, trasenia i.\

klepania.

Hladenie je najjednoduchej ši spôsob masáže; vzahuje sa obyajne

na väšie asti tela a prevádza sa vnútornou plochou avej ruky, pri om
pravá ruka drží pevne alebo podporuje as, ktorú hladíme.

Pri masáži máme ma zrete na svaly, cievy a na nervy tela.

Trenie deje sa najlepšie koncami prstov a palcov a vzahuje sa vždy na

malé asti tela; záleží vo vemi rýchlych, kruhovitých pohyboch, ktoré mier-

nym tlakom nepretržite dráždia kožu a asti ležiace pod kožu a nimi otriasajú.

Hnetenie (miesenie) súhlasí temer s valchovaním; prevádza sa na ta-

kých miestach, kde je hojne mäkkých iastok. Tento spôsob masáže prevá-

dzame najlepšie oboma rukama a záleží v tom, že mäkké iastky, ktoré

chceme massírova vezmeme medzi palec a prsty, podvihneme trochu hore a

za mierneho tlaku zase spustíme, — alebo v tom, že as ktorú chceme

hnies (obyajne ruku alebo nohu), chopíme oboma rukama a prehnetieme

riadne svalstvo, ležiace medzi prstami, pri om palce oboch rúk ležia vždy

tesno veda seba.



644 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

Chvenie deje sa najlepšie strojom alebo prstami ruky, ktoré uvedieme

v rýchly trasavý pohyb, vkladáme ich na kožu nemocného, tak že rýchly

pohyb prstov vyvoláva tam nepretržité, jemné otrasy.

Klepanie záleží v tom, že maseur obklepáva rozmerne (rhytmický)

alebo okrajom malého prsta ruky, alebo koncami druhého, tretieho, štvr-

tého a piateho prsta oboch rúk niektorú as tela. Toto klepanie môže by
prevádzané nielen rukou, ale i zvláštnymi prístrojami.

Veda týchto všeobecne známych výkonov používaných pri masáži, !5Ú

ešte mnohé iné výkony; každý maseur vypracuje si asom svoju vlastnú sú-

stavu.

Jaký úel majú všetky tieto poodráždenia? V om záleží ich úinok?

Ci je to v skutku možno, aby opísané pohyby a výkony, ktoré zdajú sa by
hrakou, boly v stave odstráni ažké príznaky chorobné, proti ktorým ne-

pomohly ani tie najdrahšie lieky?

Nieto pochybnosti, že je to možné. Je celý rad chorôb, ktoré neustu-

pujú žiadnemu lieku, kdežto masáž prevádzaná da pravidiel a prevádzaná

za dlhší as, odstráni ich celkom iste. Ktoré choroby dajú sa najskorej

liei pomocou masáži, poznáme najlepšie, jestli rozvážime, jakým spôsobom
rôzne výkony manipulanta pôsobia na telo nemocného.

V prvom rade je isté, že mechanické dráždenie kože a svalstva, ležia-

ceho pod kožou, vyvoláva zmenu v krvnom obehu, ktorá rôzni sa da spôso-

bu a da sily výkonu. Ponevá ruka maseurová, olejom alebo vaselínom

natretá, pracuje vždy smerom k srdcu, ím krvnému prúdu v žilách usnad-

uje sa odtok ku pravému srdcu, je tým i prúd krvný v tepnách zrýchovaný;
lebo ím rýchlejšie dostáva sa venósna krv do pravého srdca a ztadiato

OBRAZ 499.

Trenie stehna.

Tento spôsob masáže užíva sa zvlášte pri chorobách žien.
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LIV. TABUKA.

Trenie ela.

Hnetenie krku. Hnetenie ramena.

Hladenif z.iiskj ps

Hnetenie brucha.

iz.

Massfrovanie rie Jlnetenie riev.

do púc, tým rýchlejšie dopravuje sa i krv znova okysliená z avého srdca

tela.

Z toho môžeme súdi, že masáž pôsobí proti staveniu sa krve v žilách,

usnadujúc a zrýchujúc odtok krve ku pravému srdcu; po druhé jako koža

tak i svaly ležiace pod kožou zásobované sú bohatšou krvou. Cím hojnejšie

preteká prúd krvný tkaninu, tým lepšie sa táto vyvíja. Každý sval, ktorý nie

je cviený, zakrneje. V tomto smysle znaí masáž riadny a posilujúci cvik

pre svaly. 2e však nielen svaly samovone posilované sú masážou, ale že

i hladké vlákna, ktoré zastúpené sú hlavne v zažívacom duaji, môžu sa

vyvíja vlivom masáže, o tom svedí najlepšie fakt, že i tá najtvrdošijnejšia

lenivos riev — zácpa — asto v dos krátkom ase ustupuje správne pre-

vádzanej masáži.

Ponevá pri každej masáži vyvíja sa teplo a ponevá zvýšený vývoj
tepla znamená toko, jako stupovanie výmeny látok a stupované spao-
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LV. TABUKA.

zi

Hladcnio nohy.

Natieranie chrbta.

Natieranie nohy.

Zh.

i-llailiiie nohy.

ZS.

Z7.

Hnetenie krku. Hnetenie ramena.

Z'í,

Trenie a klopanie podošvy.

vanie v tele, môžeme z toho bezpene súdi, že masáž stupuje všeobecný

ruch v hospodárstve organismu.

Výborne úinkuje masáž tiež na sústavu nervovú.
^
Masáž zmierni nie-

len prudké boasti jako ku príkladu boasti nervové v tvári, boasti pri

ústrelu alebo kýové boasti (Ischias), ale jemná masáž mierni a tíši tak

isto ke, o môžeme pozorova pri koch žalúdka, lýtka a iných tonických

tvaroch kov.
Pri opisovaní o masáži záležalo mi predovšetkým na tom, aby som

vysvetlil ct. itateom a itatekám podstatu masáže a aby som napísal o
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OBRAZ 568.

Natieranie krku, šiji.

OBRAZ 569.

Chvenie a natieranie ramena.

hlavných úinkoch tejto metódy lieebnej, ktorú, bohužia, väšina lekárov

príliš málo zná, ponevá nedali si práce, vpracova sa v podstatu a v úkony

prirodzených metód lieivých, medzi ktorými zaujíma masáž miesto vemi
vážne.

Treba je ešte pripomenú, že masáž všetky choroby nemôže zlepši a

že pri niektorých chorobách, jako ku príkladu pri horúke, pri hnisavých

procesoch v tele, pri zlých novotvaroch, jako tiež v tehotnosti a pri chybách

orgánov obehu krvného treba sa masáže vystríha.

Aby výkony masáže a pohyby lepšie pochopitelné boly, radím ct. ita-

teom študovanie obrazov.

OBRAZ 570.

Klepanie a trenie chrbta.

OBRAZ 571.

Trenie brucha (dobre úinkuje i pri

nemociach srdca.)





XXX. KNIHA.

VODOLIEBA

OBRAZ 572.

Priessnitzová lekára.

OBRAZ 573.

Prírodná krma.
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HYDROTHERAPIA.
(Vodolieba — Lieenie vodou).

"I a umyj sa sedemkrát v Jordáne, a uzdra-
vené bude telo tvoje, a istý budeš".

(Krá. 5, 10.).

Nieto pochyby, že medzi všetkými liekami voda je najstarším liekom.

Vodolieba je tak stará, jako udskos; za staršej doby lieilo sa vodou a

udia boli zdraví. Ale jako všetko na svete, tak i spôsoby lieenia boly od
jakživa podrobené móde' a o platilo lekárom našich pradedov za nespornú

vetu zkúsenosti na poli lieenia, tomu dnes v "osvietenej" dobe drobnohadu
a pytevného noža sa posmievame. A predsa naši dedovia a pradedovia, naše

babky a prababky, aspo práve tak dlho putovali v tomto plalivom údolí

pri starých metódach lieevých, ako my.

Zásluha, že vodolieba, od ktorej udia upúšali, prišla zase k vážnos:i,

náleží zväša prostému sedliakovi Vincentovi Priessnitzovi, ktorý poznal pro-

spech vlhkých obalov na svojom vlastnom tele, založil v Gräfenbergu vodo-

lieebný ústav a v om vodolieebnú metódu, ktorú po jeho smrti jeho štu-

denti alej prevádzali. Priessnitz bez školného vzdelania nemal ani pocho-

pu o složení udského tela a o innosti jednotlivých orgánov, vysvetoval si

úinky vlastným spôsobom a sám bol skalopevné presvedený o správnosti

svojho lieenia.

Jedného pekného da, ke si mladý Priessnitz nealeko vodného pra-

mea v tieni hustého kra odpoíval, poul výstrel pušky. Pánovia poovali

v lese na okolí mesteka. Hne po výstrele videl poraneného jelea ku pra-

meu pokuháva. Jele si ranu pekne-krásne vylízal a v studenej vode vy-

kúpal i odišiel, ale nezadlho zase sa navrátil a znovu si ranu vykúpal. To trva-

lo za pár dní a konene, pravdepodobne jele sa vyhojil, viac ráz sa nena-

vrátil. Okrem tejto náhodnej udalosti pozoroval mladý Priessnitz i domáce
zvieratá, ktoré tiež, jestli sa im nejaká náhoda pritrafila, pomocou studenej

vody sa rýchle vylieily. Nuž, pomyslel si mladý sedliak, ke voda môže

pomáha zvieraom, preo by nepomáhala i uom. Pri najbližšom porane-

ní oproboval Priessnitz svoje zkúsenosti na svojom vlastnom tele a to s takým

úspechom, že konene poal tento zázraný jednoduchý lieivý živel (vodu)

i druhým odporúa. Netrvalo to dlho, že istá náhodná udalos prinútila

mladíka k alšiemu pokraovaniu vo vodoliebe. V 1 7. roku svojho živo-

ta zastihlo ho veké nešastie; naložený voz prevrátil sa naho a polámal mu
niekoko rebár. Freiwaldauský lekár vyslovil sa, že nemoc chlapca je nevy-

lieitelná a že bude trpe do konca života. To vemi zarmútilo rodiov

Priessnitzových, ale malý chlapec ich potešil a hovorieval, že voda ho zaiste

vyliei. Poal teda liebu studenými obkladmi, ktoré už hne z poiatku

blahodárne úinkovaly. Najväšia bieda bola v tom, že rebrá neboly na mie-

ste, ale i tu si vedel malý Priessnitz odpomôc a síce tak, že si ahnul na sto-

liky zaal zuby a rôznymi pohybami opravil si rebrá, po om prikladal si

studené obklady alej i na rebrá i na chrbát a o niekoko dní, bez toho, aby

sa bola ranová triaška pokázala mohol zase sem a tam chodieva. "Pomaly
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podarilo sa mi celú nemoc premôc a oddiali ", hovoril Priessnitz, "tak, že

na druhý rok po pokaliení nepocítil som žiadne boasti, všetky telesné po-

hyby mohol som vykona a okrem toho žiadne pozatýmné následky nepozo-

staly".

Od toho asu dôvera Priessnitzova k vodoliebe stala sa neohroženou.

Pri každom poranení s celou dušou odporúal vodoliebu a ponevá lieenie

sa vždy blahodárne a šastlivo skonilo, donieslo sa do chýru nielen v jeho

rodnom mesteku, ale i na okolici a to tak rýchle, že už v 1 9. roku volali ho

do Moravy a iech, aby tam chorých lieil. Priessnitz užíval obaly, obklady,

prudké kúpele, iastoné kúpele at., také samé, jaké predpisujú sa ešte po-

dnes a meno jeho bude ži na veky v jeho jednoduchých obkladoch tak zva-

ných "Priessnitzových obkladoch". Priessnitz získal si povestné meno, ale

i nepriatelia nezaostali. Bol on vemi prenasledovaný vtehdajšími lekármi.

OBRAZ 574.

Prvá myšlienka (idea) vodolieby v roku 1811.

ktorí vyhrážali sa mu; žalárom ho strašievali, jeho charakter tupili, ale on

pevne pokraoval vo vodoliebe i na alej a hrozby týchto mudrcov si ani

nepovšimnul. Zomrel 28. novembra 1851. Pošiel tam, zkadia sa podnes

nikto nenavrátil, ale pamä jeho zostane medzi umi na veky.

V novej dobe bol to kaz Šebestian Kneipp, ktorý získal vodoliebe

mnoho nadšených prívržencov. Možno riec, že len od dôb lieivých vý-

sledkov Worishoffenských zaujala vodolieba ono dôležité miesto nielen u

laikov, ale i u tých lekárov, ktorí putujú v tomto plalivom údolí s otvorený-

mi oami, ktorí nespoliehajú sa jedine na svoj "samospasitený" recept, ale

pevnou vôou hadajú pre svojich nemocných lieky, také lieky, ktorými by

sa dalo nemocným pomôc nech ony náležia k jakejkovek na svete metóde.
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OBRAZ 575.

Prvý poiatok vodolieby v roku 1816—1817.

Priessnitz (z Božskej milosti) vodolekár.

KTO BOL KNEIPP?

Ponevá v tejto knihe najdú sa recepty a porady chýreného farára

Kneippa, preto za dobré uznávame poda krátky životopis toho vekého a

šachetného muža.

Kneipp bol katolíckym kazom vo Worishofen-u v Bavorsku. Narodil

sa z úbohých rodiov a už od malika mal vekú chu k štúdiám, ale úbohí

rodiia jeho nemali spôsobu posiela mladého Kneippa do školy, preto stal

sa tkáom a náhle dostal vandrovnú knižoku, opustil rodiovský dom a dal

sa na cestu.

Pozdejšie rozpoznal sa s kaplánom Merkle-om. Kaplán zbadal veký
talent u úbohého Kneippa a za celé dva roky uil ho s takou horlivosou, že

chlapec bol do gymnasium prijatý. Ale ako to sám Kneipp výprava, nebola

to ahká práca, lebo po 5 ronom študovaní, strádaní a namáhaní bol telesne

i duševne zlámaný — chorý.

Istý vojenský lekár, ktorý bol vekým priateom úbohého udu, navšte-

voval a lieil chudobného študenta zdarma a v poslednom roku jeho štúdií

navštívil ho viac, ako sto ráz. Chcel mu pomôc, ale nemohol. Práve ke
si už každý myslel, že mladý Kneipp musí zomre, dostala sa mu náhodou

malá knižoka, ktorá vysvetovala o lieení vodou. Kneipp si ju preítal do

konca nielen raz, ale viacráz, lebo ítal v nej, tak reeno neuveritené veci.

Po hlbšom rozmýšaní dostal mladý Kneipp novú nádej k životu. Tá malá

knižka, ktorú napísal Doktor S. Hahn, stala sa zachránením jeho života. Po-

al sa liei vodou. Lieenie šlo pomaly, ale tak iste, že sa doista vylieil a

po vylieení bol vysvätený na kaza. Pozdejšie poal liei i iných zimnou

a teplou vodou. Okrem vody užíval on tiež aj zeliny, rastliny, robil a pred-

pisoval aje, odvary, výahy a miešaniny.

Medzi jeho pacientami možno bolo vide nielen tých najbohatších udí
sveta, ale i najbiednejších. Chorí putovali k nemu z alekých konín sveta

a pozdejšie i lekári chytili sa do študovania jeho lieebnej metódy, zdržiavali
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sa v jeho kruhu, aby sa^ pouiH o jeho Heení. Kneipp zomrel 1897 roku,

ale pamiatka jeho zostane medzi umi na veky.

Nieto pochyby, že veká as jeho výsledkov lieenia spoívala na

zvláštnej jeho povahe a na jeho spôsobe obchádzania so svojimi pacientami.

Pravda, že väšina jeho spôsobov lieivých bola prevádzaná už Priessnitzom,

ale pri tom všetkom Kneippovi máme akova za to, že lieenie vodou zjed-

nodušil tak, aby i najbiednejší, nemajetní udia mohli lieenie sami doma
kona.

úCel studenej vody.

Kneipp hovorí, že hlavným úelom studenej vody je:

1 ) rozpúša zkazené látky v krvi

;

2) vymiešova ich z krve;

3) zlepši a napravova porušený obeh krve;

4) sosiova a otužova ochablé ústroje tela.

Msgr. Šebestian Kneipp.

Úinky studenej vody na udské telo sú vemi blsJiodárne, lebo povz-

budzujú v celom tele väšiu innos, zväšujú spotrebu potravy k zahrievaniu

prirodzenosti, usnadujú obeh krve, ária teplotu pomernou mierou po tele,

osviežujú blahodárne nervovú sústavu, napomáhajú vymiešovanie a vyparo-

vanie tela a otužujú proti prievanu, zime a tepla. Veru, voda je najlacnejší

liek — kto mu rozumie.

CHOROBY, PRI KTORÝCH NESMIE SA VODOLIEBA
UPOTREBI.

1 ) Organické choroby srdca

;

2) Organické a chronické (dlhotrvajúc -pokroilé) choroby púc;
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3) Rozrušené nervy, spojené s chorobou modzgu;
4) Zastaralá padúcnica u udí od nej zblbelých;

5) Staré choroby chrbtovej kosti;

6) Chronická, pokroilá vodnatieka;

7) Degenerácia cievstva i buniiny;

8) Soslabnutie celého tela vekom alebo dlhou nemocou.

VODOLIEBA ODPORÚA SA V NASLEDUJÚCICH
CHOROBÁCH.

1 ) Vo všetkých chorobách spôsobených zastavením krve, jako ku pr.

bolenie hlavy, zubov at.
2) V náhlych zapálenach na príklad pri ruži, zapálení púc, oí, lán-

kov kýelných (Ischias), zapálení modzgu, záškrtu, v chorobách pokov
(osýpky), frízov, cholery at,

3) Pri pakostnici a rôznym rheumatismom.

4) Pri ranách, potleninách.

5 ) Pri dlho trápiacich chorobách žalúdka.

6) V nemociach kožných, pri spuchnutí žliaz a syfilisu.

7) Proti zapáleniu peene, advín a sleziny.

8) V chorobách nervov, ktoré povstaly podráždením modzgu.

9) V chorobách spôsobených užívaním jedovatých liekov jako ku prí-

kladu morfium, ópium, živé striebro at.

Ktokovek trpí na niektorú z vyššie udaných chorôb, môže zkúsi lie-

enie vodou da methody Kneippa.

LIEENIE VODOU DA KNEIPPA.

Lieenie vodou potrebuje 1) liekov, 2) dobré, výživné pokrmy a 3)

istého vzduchu a pohybu.

1 ) Kneippove lieenie zavrhuje všetky lieky obsahujúce jed, ktoré viac

menej hubia prirodzenos udskú, za to však užíva s dobrým úspechom lieky,

ktoré poskytuje nám hojne matka príroda v rozliných rastlinách, bylinách,,

korienkoch at.

2) Vodolieba vyžaduje výživnú ztravu, t. j. ztravu obsahujúcu mnoho
výživných látok, ktoré prospievajú množstvo krve a táto koluje riadne po
tele, o tom hovoríme, že je dobre vyživovaný. Prirodzené lieenie nezavr-

huje mäsitú ztravu avšak radí, aby lovek požíval i rastlinnú ztravu, lebo

prílišné požívanie mäsa tvorí neistú a pálivú krv. Vôbec, kto sa chce doži
dlhého veku, nech dáva prednos rastlinnej ztrave pred mäsitou. Ku mäsitej

ztrave prislúcha: mäso, mlieko, ryby, syr, tvaroh, sadlo, maslo a vajcia.

Rastlinná ztrava zahruje v sebe lúšteniny (fazuu, šošovicu, hrach), alej
pšenicu, žito, jame, ovos, kukuricu, proso, pohánku (tatárku), zemiaky,

ovocie a zeleninu. Múne pokrmy vyživujú telo len vtedy, ke najsilnejšie

ich látky otruby zostanú v múke. Výživnos zemiakov potvrdil slávny lu-

ebník Liebig. Ovocie (surové, varené i sušené) poskytuje najlepší pokrm.

Zeleniny samé nehodia sa jako pokrm, ale skorej za úas k mäsitým a mú-
nym jedlám. Prirodzené lieenie varuje nás, aby sme ich ani nekorenili.
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ani nekvasili, lebo to rozpauje a dráždi telo; ocot je nepriateom krve a mno-

ho soli rozžiera vnútorné ústroje.

3) lovek prijíma do seba kyslík, dusík, uhlík a vodné pary; zo všet-

kých týchto látok kyslík je najpotrebnejší k životu. Kde je teda vzduch presý-

tený kyslíkom, menujeme ho istým a kto ho vdýcha, môže ráta na dobré

zdravie. istý a zdravý vzduch tvorí lepšiu krv a lepšie šavy. Ale lieenie

vodou nezastaví sa pri vdychovaní istého vzduchu, ale odporúa rozumné

cvienie púc vonku pod šírym nebom, potom astý pohyb doma (domáci

telocvik) ; cvienie púc konáme najlepšie v smrekovom lese. Pohybom
(domácim telocvikom) zahrejeme i osušíme telo po ktorejkovek applikácii

studenej, najmä ke následkom studeného poasia nemôžeme vyjs z domu.

OTUŽOVANIE TELA.

Voda, jako lieebný prostriedok je nie sná len pre nemocných, ale i

pre zdravých, ktorí nezriedka domnievajú sa, že tešia sa dobrému zdraviu a

preto netreba im otužova telo, v om sa však vemi mýlia. Zdraví majú

usilovne peova o zachovaní a rozmnožení telesných síl; ktorí sa o to nesta-

rajú, môžu by istí, že trest ich neminie. Silu a dobré zdravie zachovajú si

len vtedy, ke si telo túžia tak, aby mohlo snáša jako krutú zimu tak i

trapné teplo, prievany at. Otúženie zdravia je výsledkom svedomitej pe-
livosti tela a kože.

Vzduch a voda, ktoré slavný Hufeland menuje strážnymi duchami lo-

veenstva, poskytujú nám neocenitené prostriedky k utúženiu tela; mimo
toho voda nedopustí tak snadno, aby choroba dostala sa do udského orga-

nismu.

OTUŽOVANIE MALIKÝCH DETÍ.

Vezmime ráno diea z teplej postele, ponoríme ho až po plecia do vody
70 stupov Fahr. teplej, vytiahneme ho z vody, zabalíme šatkou bez utrenia,

uložíme do postele a ho poriadne prikryjeme. Väšie deti miesto ponorenia

omyjeme z rana vodou 60—:65 stupov Fahr. a uložíme ich zase do postele,

aby sa zahrialy, alebo obleieme ich rýchle a necháme ich pohybova sa,

kým telo neoschne a nezahreje sa. Izba, kde to konáme, musí ma najmenej

65—70 stupov Fahrenheita.

OTUŽOVANIE DOSPELÝCH.

Namoíme runík alebo handru do studenej vody a omyjeme si telo

bu veer pred spaním (ale len tak, ke telo má dostatonú teplotu) alebo

ráno. Hlavná vec je, aby toto všetko konilo sa tak rýchle, aby celé umýva-

nie skonilo sa skorej než za minútu. Omývanie nikdy nemá sa dia v stu-

denej miestnosti.

Kto sa kúpa v teplom kúpeli vo vani (kúpe má trva asi za 5 minút),

nech nezamešká po kúpaní omy telo studenou vodou, tým otužuje si telo

proti soslabnutiu. Po kúpaní treba sa pohybova dokia príjemná teplota

nerozhostí sa po tele.
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OHO SA MÁME VAROVA PRI LIEENÍ VODOU?

Varujme sa všetkého preháania. Prílišné užívanie studenej vody zmen-
šuje prirodzenú teplotu a otvára hubiteovi udského tela — zime. Pamä-
tajme, že ím slabšie je telo, tým miernejšie treba na z poiatku úinkova
studenou vodou. Pri polievaní, polievame telo nemocného dotia, dokia
koža nezaerveneje a prirodzenos nepocíti príjemnej teploty, o sa stane

skorej studenou vodou než teplejšou. Kto chce užíva omývanie, ovinky,

polievanie, tomu pripomíname, že smie to len vtedy robi, ke telo je ná-

ležité teplé; aby potom mokré, nesotreté telo rýchle sa zahrialo, treba sa po
každom polievaní, omývaní atd'., dobre pohybova alebo si do postele ah-
nú, aby sa telo zahrialo. 2eny a dievky poas mesaného istenia nesmejú

okrem horného polievania iných applikácií užíva.

CHODENIE BOSÝMI NOHAMI.

Kneipp hovorieval, že jako dym tiahne hore, nezriedka i krv valí sa viac

do hornej asti tela i hlavy, než do nôh, ktoré chladnú, náhle nedostáva sa

im výživnej zahrievacej šavy životnej. A tu chodenie bosými nohami svá-

dza rôzne boasti vyviujúcou teplotou s hora dolu. Avšak komu sa nohy

vemi potia, tomu lieenie vodou prikazuje, aby dlho nechodil boso. Obuv
a punochy, ktoré si lovek po bosom chodení obuje, majú by suché. Hne
po obutí treba sa ešte za chvíku rýchle pohybova a na žiadon pád neslobod-

no si sadnú alebo stá.

Boso — chodenie rozoznávame:

1 ) Chodenie po trávniku rosou alebo dažom pokropenom. Táto pre-

chádzka má trva štvr do trištvrte hodiny,

2) Chodenie po mokrých kameoch alebo po poliatej, cementom vylo-

ženej podlahe zvlášte v zime. Pre nemocných má trva 10— 15 sekúnd a

zdravým neškodí takáto prechádzka jestli trvá 10— 15 minút.

3) Chodenie po snahu. Trvá asi tri minúty a odporúa sa len vtedy,

ke je poasie pekné, ke mrazivý víchor neduje, ponevá tento škodí no-

hám. Táto procedúra odporúa sa len dobre otúženým uom.
4) Chodenie v studenej vode, dá sa previes alebo vonku v tekutej vode

alebo doma vo vani; tu si ponoríme nohy až po lýtka do vody a brodíme

v nej 1—5 minút.

SANDÁLY.

Naša moderná obuv je nezdravá, neprirodzená a je príinou mnohých
chorôb nôh. Mnohí si myslia, že ke majú dobrú obuv a teplé punochy, že

tým budú ma teplé nohy, ale sa vemi mýlia, lebo to sa môže sta len otužo-

vaním nôh totiž svádzaním tepla (krve) do nôh. Ponevá dnešný lovek

nemôže beha boso, zvlášte v mestách, preto priatelia prírodného lieenia zho-

tovili sandály, v ktorých nohy môžu sa vyparova a celkom nespôsobia tlak;

sú ohyblivé a zodpovedajú všetkých životasprávnym požiadavkám. 'Môže

ich nosi každá dáma, každý pán, starý i mladý bez toho, aby im hanbu spô-

sobilý. Doma môžu sa nosi i bez punoch.

Obrazy ukazujú rozliné vzorky sandálov, ktoré možno dosta v Ame-
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Obr. 576 Obr.577

Obr. 581

rike u Dra. Lusta. Dr. Lust bol žiakom Kneippa a má na sklade rôzne lieky

a knihy písané kazom Kneippom.

OCINKY TEPLEJ VODY.

Teplá voda privádza telu teplo a tým obahuje výmenu látok; uspo-

kojuje nervové ústroje; mení rozdelenie krve v tele tým, že tiahne krv

z vnútorných ústrojov ku koži, ktorej cievy rozširuje; dráždi innos jak vnú-

torných vekých žliaz zažívacích, tak i žliaz potných a množí tým nielen vy-

luovanie vody z tela, ale pôsobí i tak, že kus innosti advín vykonáva koža

a rozširujúc potné pory, podporuje vyparovanie škodlivých zbytkov.

KÚPELE.

Kúpele môžu by celé, poloviné a iastoné; tie zase môžu by teplé

alebo studené.

CELÉ KÚPELE TEPLÉ.

Pri úplnom kúpeli celé telo ponorí sa do vody až po krk nech je voda
studená alebo teplá; trvá asi 2—3 minúty u takých nemocných, ktorí majú
horúku a náhle vyjdú, alebo sú vynesení z kúpea hne majú sa osuši tre-

ním uteráka, aby znovuoteplenie povrchu tela sa zrýchlilo. Teplý kúpe od-

porúa sa vtedy, ke nastane nedostatok prirodzeného tepla a preto treba pri-

rodzenos podporova teplom, ponevá v nemociach, jako ku príkladu pa-



DOMÁCI LEKÁR A RADCA

kostnica, musia sa najprv zatvrdliny rozpusti a až tak môžeme na ne úinko-
va studenou vodou. Pri lánkovom rheumatisme úinkuje celý teplý kúpe
výborne.

CELÉ KÚPELE STUDENÉ.

Studený kúpe úinkuje najlepšie zo všetkých kúpeov. Nemocný vstú-

pi zvona do vody a v nej celé telo až po krk ponorí. Trvá 1 alebo 2 minúty.

Po kúpeli treba sa hne obliec. Kneipp radí, aby po takejto kúpake nikto

sa netrel, neutieral, telo neosušoval, ale aby si šaty obliekol na mokré telo,

zvlášte košeu tak rýchle, jak len možné. Hlavný dôvod tohto ustanovenia

záleží v tom, že lovek sa rýchlejšie zahreje a nabýva väšej teploty, jako ke
sa otre a osuší. Stáva sa, že udia, ktorí sa v takomto kúpeli ráno alebo okolo

poludnia kúpali, majú k veeru trochu ažké, drevené nohy, hovoria, že sú

ich nohy ažké jako cent olova a myslia, že pochádza to od kúpele. Príznaky

tieto vyskytujú sa obyajne, ke sa lovek po kúpaní síce zahrial, ale málo

sa pohyboval. Takí majú namoi kus plátna vo vode, dobre vykrúti a ob-

viaza si ho okolo nôh ke idú do postele.

VLAŽNÝ CELÝ KÚPE.

Tento kúpe mierni podráždenie nervov, tíši boasti a uspokojuje ner-

vový systém. Trvá 5 do 1 O minút. Predpisuje sa pri chorobách rheumati-

smu, neuralgii, bezsennosti, at. Vo všetkých prípadoch má sa telo omy
hne po kúpaní studenou vodou a po obleení tela pohybova sa, aby sa telo

dobre zahrialo.

POLOVINÉ KÚPELE.

Poloviné kúpele idú až po prsia a trvajú od 5 do 1 minút v teplej

vode a od 1 do 2 minút v studenej. Nemocný posadí sa vo vani a pomocník

polieva mu chrbát, prsia, ramená a hlavu, shora dolu, vodou. Nemocný
sám sa riadne trie (v prípade vekej slabosti má to ini pomocník). Asi

po troch minútach polejeme brucho a dolné okoniny a riadne ich natierame.

Prv než opustí nemocný kúpe, polejeme ho studenou vodou a uložíme ho

rýchle do postele. Úinky studeného kúpea poloviného sú vemi znané.

Posiujú vôbec telo, roznášajú všade teplotu, pôsobia na obeh krve a napo-

máhajú najviac k rýchlemu a všeobecnému zotaveniu sa, ke choroba bola

z tela vypudená. Kneipp píše, že da niektorých spisovateov kúpele polo-

viné predpisovaly sa na 8 až do 1 5 minút, ba ešte i alej; da jeho (Kneip-

povej) zkúsenosti najkratší kúpe je najlepší. "Je rozhodne o mnoho lepšie

vzia dva krátke kúpele, než jeden dlhý", hovorí Kneipp. "Prirodzená te-

plota ošetrí sa krátkymi kúpeami; úinok je väší a ráznejší; nemocní radi sa

podrobujú takémuto kúpaniu; teplota rozlieva sa po krátkom kúpeli o mno-

ho rýchlejšie. Jako pred kúpaním, tak aj po kúpaní telo musí by teplé; po

kúpaní majú sa kona pohyby, aby normálna, prirodzená teplota sa dostavila.

Poloviný kúpe je nielen pre nemocných, ale i pre zdravých vemi dôležitý;

kto si chce zdravie zachova nech nezapomne o poloviných kúpeoch. Po-

loviný kúpe chráni nás od mnohých nemocí, zvlášte, ke podbrušie ocha-
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buje, lenivie a k neinnosti sa kloní. Mnohí udia trpia na zapálenie (katar)

mechúra. Som presvedený, že by sa tieto nemoce tak asto nevyskytovaly,

keby sa udia riadne otužovali; a ako s katarom mechúra, tak je to i s inými

nemociami. Nikto však nech sa nedomnieva, že poloviné kúpele majú sa

asto bra. I tu platí zásada: všetkého mnoho škodí**. (Kneipp).

IASTONÉ KÚPELE.

Pod iastonými kúpeami rozumieme kúpele vzahujúce sa jedine na

uritú as tela, ktorá však nemusí by nemocná; tak ku príkladu pri kúpaní

nôh nechceme vždy úinkova len na nohu samú, ale asto zamýšame tým

odtiahnu krv z inej asti.

OBRAZ 582.

Celý kúpe.

OBRAZ 583.

Poloviný kúpe.

^^^i'
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stvujú, ale ukonajú. Preto teplé kúpele užívajú sa len vtedy, jestli chceme
boas upokoji alebo kr zmierni. (Vi obraz 584.)

Iná je to so studenými sediacimi kúpeami. Studené sediace kúpele

silia, otužujú a zväšujú vyluovanie vo vekých žazách zažívacích, zrýchu-

jú innos a pohyb reva a tým zaživanie; riadia stolicu, dráždia brušné ner-

vy a napomáhajú spánok. Studené kúpele majú trva I—3 minúty.

Teplé kúpele sediace proti boastnému mesanému isteniu, kolike a

iným boastiam, majú by predžené až na 20 minút. Po kúpeli treba sa

rýchle poutiera.

ONÝ KÚPE.

Oko je najvznešenejším ústrojom nášho tela. Jestli sa spýtaš slepca,

zraku zbaveného, o by za to dal, ked'by aspo na nejaký as videl, odpovie

ti, že všetko na svete by dal, keby sa mu ešte raz zrak navrátil. Preto mali

by sme sa stara zavasu o pelivos oí. Vemi škodia oiam práce pri vy-

šívaní, ítanie a písanie pri zlom svetle, práca pri nedostatonom osvetlení,

pijatika, veká horúos alebo veká zima at. Akonáhle badáme slábnutie

zraku a predmet, ktorý vide chceme musíme alšie drža na oiach, aby sme
ho videli, máme sa hne stara o dobré okuliare (Vi "Okuliare"). Pohyb
a výhad na nejaký zelený predmet zvlášte v prírode sú vemi dobrými pro-

striedkami k udržaniu zdravia a oí. (Vi obraz 585.)

KÚPANIE RÚK.

Ruku istého duchovného uštipnul akýsi jedovatý hmyz. Rana zaala bo-

le a páli; ruka silne opuchla a duchovný obával sa, že nastane otrava krve.

Duchovný pripravil si kúpe, do ktorého dal listky zo senný; kúpe trval za

pol hodiny. Po krátkej prestávke užil takého samého kúpea znova na hodi-

nu. Boasti sa hne uavily i bolo vide, jak nahromadená jedovatina sa

rozptýlila. V takých a tým podobných prípadoch radí sa horúci sennový

kúpe (Kneipp). Pri mrtvici ruky treba ruku až po rameno na hodinu do

horúcej vody namoi. Pri pakostnici alebo hostci v ruke má sa ruka najprv

do teplej a potom do studenej vody namoi. Jatrivé vredy, rany at. dajú

sa tiež kúpaním v odvare zo senných mrv v spojení so studenými kúpeami
a obvinkami zahoji. Pri opuchnutí rúk následkom rheumatismu, odporúa
sa miesto kúpea polievanie rúk. Máme si zapamäta i tu, že po teplých kú-

peoch majú nasledova zimné kúpele.

KÚPE NA UNAVENÉ NERVY.

Kúp si v lekárni: Káfrovej tinktúry (Tincture of Camphor) 2 unce,

Benzoinovej tinktúry (Tincture of Benzoin) 1 unciu a Alkoholu (Rectified

Spirits) 4 uncie.

Smiešaj. Z tej miešaniny dáva sa do vody ku kúpaniu toko, aby bola

voda ako mlieko. Taký kúpe môže trva 1 5 minút, neustále omývajúc

tvár, krk a ramená. Voda má by vlažná alebo len málo teplá.

Namiesto mydla môžeme upotrebi v kúpeoch pšeniné otruby a fial-

kový kore. Na funt otrúb dáva sa 2 uncie fialkového korea (Orris Root)
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o sa dobre smieša. Tou miešaninou naplníme odpoly miešok z riedkeho plát-

na (cheese-cloth) priemer mieška 6 palcov. Mešec sa sošije a môže sa užíva
miesto mydla. Zjemní ple a je príjemný ku mytiu. Takým spôsobom mô-
žeme si pripravi rozliné bylinné kúpele, ktoré vemi blahodárne úinkujú

na udské telo.

KÚPANIE NÔH.

Dedinskí udia v lete po vykonanej dennej práci usadnuli si na laviku

pred domom, kde odpoívali a kúpali si nohy v studenej vode; oni hovorie-

vali, že pohluje únavu a že po takomto vykúpaní nôh cítia sa skoro tak do-

bre, jako ke ráno vstávajú z postele. alej vypravovali, že kúpe na nohy
odníma horúku. Mužskí kúpali si nohy kdekovek sa im príležitos naskyt-

la. V zime do kúpea na nohy pridávali dreveného popolu a hrs soli. Tep-

lomeru nemali; merali si teplotu rukou. Horúcej vody sa báli.

Úinky studeného kúpania nôh sú tieto: Studený kúpe úinžuje zpo-

iatku chladno na nohy, ktoré však pomaly sa zahrajú, lebo krv svedená je od

vrchu do nôh. Preto odporuuje sa kúpe v takých prípadoch, kde krv valí

sa príliš do hlavy a pôsobí strašné boasti hlavy. Kúpanie nôh v studenej

vode úinkuje i na obeh krve. Po kúpaní nohy sa zahrejú a to je na pro-

spech celému telu, zvlášte hlave, prsiam a podbrušiu. V chorobách peene
mechúra atd'., ktoré vznikajú vemi asto v podbruší, kúpe ahá krv dolu

a silí podbrušie i nohy. Tak samo pomáha kúpe i pri zadržaní mou, ale má
trva len za krátky as a po vykúpaní nôh, má sa chodi, aby sa nohy dobre

zahrialy.

Teplý kúpe na nohy úinkuje tak isto jako studený. Užíva sa zvlášte

v pokroilom veku. Starí udia vymoia si nohy, o trvá 1 4 minút a po ta-

komto vymoení nôh spia vemi dobre. Do teplej vody, v ktorej chceme si

nohy vykúpa, môžeme prida trochu dreveného popola, senných mrv a tro-

chu soli, atd'. Z ovsenej slamy a sennových mrv upravené kúpele na nohy

užívajú sa asto pri pakostnici, silnom prechladnutí, potení nôh, zadržaní mo-
u, chorobách kostí a pri rôznych vredoch.

Na chudokrvnos trpiacim a tehotným ženám neradíme ani teplé ani

studené kúpele, lebo mohlo by nasta krvácanie a zapríini potratenie plodu

aleb-o predasný pôrod. (Kneipp.)

OMÝVANIE.

Omývanie tela je vemi inným odvetvím vodolieby a delí sa na úplné

horné a dolné omývanie.

Pod úplným omývamím rozumieme omývanie celého tela shora dolu,

alebo zo spodku nahor tak, že nezostane na om suchého miesta.

Horné omývanie vykonáme tak, že omyjeme horné telo po kýle okrem
vlasov; vlasy potrebujú asu, aby sa osušily a preto ich neomývame a tým pre-

dídeme kataru atd*.

Dolné omývanie deje sa od prstov nôh až nad kyle.

Každé omývanie môže sa previes špondiou alebo runíkom a má sa dia
rýchle tak, aby netrvalo alej než jednu minútu; omývanie prevádzame sami

alebo pomocou druhej osoby.
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Pri takomto rýchlom omývaní nesmie sa telo "frotýrova" (tre) lebo

ide tu o to, aby celé telo bolo mokré a voda vnikla do pórov. Runík alebo

špondia má by mokrá, avšak nie tak mokrá, aby z nej voda kvapkala. Náhle

je celé telo omyté, máme sa hne obliec a ahnú si do postele. Ke by

sme to uini nemohli, musíme sa bystro hýba, chodi po izbe, aby sa úplná

teplota navrátila. Kneipp neodporúa osušovanie tela po omytí ; hovorí, že

voda vnikla do pórov rýchle sa zahreje a ponevá kožná teplota tým rýchlej-

šie sa vyvinie, vyparí sa i voda na tele vemi rýchle, šaty zachytia teplé výpary

tela a tým vyvinie sa vemi príjemná teplota. alej hovorí Kneipp, že voda

a omývanie bez osušenia tela neškodí, toho dôkazom sú lesné i domáce zviera-

tá; prší na ne a predsa sa neotierajú a "kto ich omyl zase ich vysuší" (staré

príslovie) a udia i zvieratá sú pri tom celkom zdraví.

Pri omývaní rúk, nôh, prší, hlavy at., deje sa tak isto, len pri omývaní

hlavy máme hlavu i vlasy dobre osuši, iná by sme si mohly zapríini bô
hlavy, rheumatismus a iné neporiadky.

Omývanie a trenie odporúa sa zvlášte pri kataroch následkom stavenia

sa krve, — pri poínajúcich sa suchotinách, pri stunení srdca a pri všetkých

horúkových chorobách, kde sa kúpele nemôžu potrebova. Omývanie je

nielen zahrievacím, ale i vyluujúcim — vymiešujúcim — prostriedkom.

"Studená voda dodáva aj sily. Jestli sa ruky a nohy pri dennej práci

vysilily, treba ich vstri na 2—4 minúty do studenej vody, potom únava

pominie, ruky a nohy posilia sa výborne. Z toho nasleduje, že ke jednodu-

ché omývanie tak dobre úinkuje, vtedy opätovaným omývaním možno i ne-

moce liei, pomaly i hlbšie nahromadené látky rozpusti a vymieša.

Kto omýva si denne riadne tvár, bude ju ma istú; kto však tvár nemy-

je, bude ju ma špinavú. V tvári vidíme najskorej známky neistoty, lebo sa

do nej usadí prachu, špiny a inej neistoty; tvár si udia omývajú lebo sa boja

aby ich susedia neohovárali. Avšak o sa týka ostatného tela, jedinkým i-

stiteom jeho je oblek, ktorý "omýva" jakosi špinu s tela alebo lepšie reeno

sotre ju. (Kneipp.) Telo treba omýva aspo tri-štyri razy na týžde. Vo-

dy má každý, vezme to len chvíoku a pri dobrej vôli pôjde to. Takým
omývaním oistíme nielen telo, ale i dušu, lebo len v zdravom tele môže by
zdravý duch a telo nie je zdravé ke je neisté. Každodenné omývanie ce-

lého tela sa neodporuuje, lebo by telo tomu privyklo. 1—3 ráz na týžde
postaí; ale v nemoci omývame pacienta každý de až sa vyliei a potom
každý tretí de.

POLIEVANIE.

Polievanie (zavedené Kneippom) deje sa jednoduchým spôsobom po-

mocou konvice, z ktorej salo sa kropidlo. Kneipp rozoznával polievanie

poda asti tela a síce polievanie horné, ponevá dotýka sa hornej asti tela;

polievanie hlavy, pretože užíva sa ho na hlave; polievanie kolien, kýle, zad-

ku, rúk a polievanie úplné. Predpisoval takéto polievanie tela takým, ktorí

cítili sa by teplými a radil, aby hne po polievaní postarali sa o znovu ohria-

tie tela (pohybom). Užíval polievanie len studenou alebo chladnou vodou,

zvlášte pri chronických chorobách zažívacieho ústroja a pri chorobách výme-

ny látok. Obrazy znázorujú rozliné polievanie da Kneippa.
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LVII. TABUKA.

^>^

TBRAZ 587.

Polievanie hlavy.

TBRAZ 588.

Polievanie tvári.

OBRAZ 689.

Polievanie uší a krku.

OBRAZ 590.

Polievanie prs.

POLIEVANIE HLAVY.

Polievanie hlavy prevádza sa s pravej alebo s avej strany alebo za

uchom a ztadiato postupuje sa až do prostred hlavy. Jedna konva postaí.

Ako zomdlená ruka studenou vodou omytá nadobudne sily tak i polievanie

hlavy odníma slabos a silí hlavu. Ale polievanie nesmie sa asto kona a

pri polievaní nemajú sa iné asti polieva. (Vi obraz 587.)

POLIEVANIE TVÁRI.

Polievanie tvári záleží v tom, že polieva sa tvár práve tak jako polieva-

me hlavu. Užíva sa pri vredoch, viku (lupusu) a iných vyrážkach v tvári.

Hlava má sa drža tak, aby len tvár bola polievaná a nie celé telo. (Vi
obraz 588.)

POLIEVANIE OKOLO UŠÍ.

U udí, ktorí už dobre nepouli, užíval Kneipp polievanie uší. Pacient

naklonil hlavu, ako pri hornom polievaní a dal si polia konvicou vody najprv
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jednu a potom druhú stranu hlavy okolo ucha. Do ucha voda sa neleje.

Pri polievaní uší, jestli pacient nemá primnoho vlasov, polieva sa i hlava.

Po polievaní hlava má sa dobre osuši, aby vlasy a hlava oschly. Úinok
polievania okolo uší vzahuje sa nielen na sluch ale i na všetky asti hlavy.

(Vi obraz 589.)

POLIEVANIE PRS.

Polievanie prs spojené je s horným polievaním. (Vi obraz 590.) Po-

lievanie prs silí, rozpúša a vymiešuje šliam z prs. Avšak srdce musí by pri

polievaní prs v poriadku, to jest má sa vyzkúma, i pacient netrpí na nejakú

chybu srdca. K tomuto polievaniu užíva sa 1 až do 3 konvíc studenej vody.

POLIEVANIE RÚK.

Polievanie rúk záleží v tom, že sa celá ruka poleje od prstov nahor;

ke prídeme s polievaním k ramenu, zastavíme ho na chvíku. Polievanie

rúk predpisoval Kneipp pri mrtvici, pri rheumatických boasach at. Toto

polievanie úinkuje pri koch (ako ku príkladu pri pisárskych koch) vemi
znamenite. Ako polievaním kolien sosilíme nohy, tak i polievaním rúk posi-

líme ruky ke ich s asu na as studenou vodou polievame. (Vi obraz 595.)

POLIEVANIE HORNÉ.

Pri hornom polievaní má sa uváži, ktorú as tela chceme polieva.

Sú to: srdce, púca a priedušnice. alej má sa uváži, i polievanie má by
slabé alebo silnejšie. Kto ku príkladu trpí na ažké púcne choroby, takému

horné polievanie nie je dobré. Za to však môže si denne ráno i veer horné

telo studenou vodou omy; aby sa úinok omývania zväšil, môže sa prida
do vody trochu vinného octa. To isté radí sa i takému pacientovi, ktorý trpí

na srdené nemoce. Slabé polievanie horného tela je nie o mnoho silnejšie

než omývanie celého' tela. Ponevá horné polievanie týka sa veškerých vnú-

torných astí prs, je dôležité, aby polievanie toto prevádzalo sa správne. Ku
slabšiemu polievaniu berie sa jedna konvica a ku silnejšiemu dve konvice

studenej vody. Pred polievaním máme sa presvedi, i horné telo má úplnú

teplotu. Po polievaní natiahne si pacient na telo košeu bez utierania tela.

Potom majú sa vlasy a krk poutiera — osuši a konene radí sa pohyb, až

telo nabudne úplnej teploty. (Obraz 591.)

POLIEVANIE STEHIEN A KÝLE.
Ako polievanie horné úinkuje na horné asti tela, tak úinkuje polie-

vanie kýle na dolnú as tela. Polievanie kolien úinkuje zvlášte na ad-
vienky, peeu a mechúr a polievanie kýle napravuje obeh krve, zlatú žilu

at. Pri polievaní kýle vezmeme konvicu vody, poneme polieva dolu

na nohe na zadnej strane a postupujeme od spodku nahor až ku kolenám,

potom po kýli nahor až do polovice k zadku. Ku polievaniu kýle potrebo-

val Kneipp od 1 až do 1 2 konvíc vody, o záleží od sily pacienta. Kneipp

hovorieval: "Jestli chcete celé telo posili a zkazeninu z neho vyhna, 5—

6

konvíc vody je pravdivá rozkoš pre telo. Proti tlstote potrebujem 5—6 kon-
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LVIII. TABUKA.

OBRAZ 591.

Horné polievanie.

OBRAZ 592.

Polievanie kýle.

C^'j.^

OBRAZ 593.

Polievanie kolien.

OBRAZ 594.

Polievanie chrbtovej kosti.

víc studenej vody a tým "vymažem hypothéku z tela." Polievanie kýle
silí, rozpúša, vymiešuje a pôsobí na advienky. To poznáme najlepšie na

moci, ktorý sa rýchle zkalí, jestli nie sú advienky v dobrom poriadku. Po-

lievanie kýle úinkuje i na mechúr pri ažkom moení a na peeu, slovom
na všetky žazy podbrušné. (Vi obraz 592—593.)

POUEVANIE KOLIEN.

Toto polievanie poína sa od palca nohy, postupuje po nohe až na ko-

leno. U slabých udí jedna konvica studenej vody postaí, neskoršie užijú

sa 2—3 konvice. Kto má studené nohy nech si polieva kolená dva-tri razy

na týžde. Polievanie kolien úinkuje pri obažnom moení, pri neporiad-

koch v živote a chorobách advín, pri boasti hlavy jestli ona pochodí z ná-

valu krve do hlavy.

Ako každé polievanie, tak i polievanie kolien má sa dia jednomerne,

asi tak, ako ke objímete oboma rukama hole a dolu po nej síjdete. (Vi
obraz 593.)
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LIX. TABUKA.

\x\
OBRAZ 595.

Polievanie chrbta a rúk.

OBRAZ 596.

Polievanie prs.

OBRAZ 597.

Bleskový tuš.

POLIEVANIE ZADKU A CHRBTOVEJ KOSTI.

Polievanie zadku má ís od spodku nahor až nad ramená. Voda má
splýva pokojne a rozahlé jako hladina po polievanom mieste. Pri polie-

vaní zadku potrebuje sa kropidlo lebo mnohí hovoria, že polievanie pôsobí

boasti hlavy a preto len slabé polievanie má sa upotrebi kým pacient na to

lepšie privykne.

Riadne polievanie zadku prevádzame takto: Poneme od spodku od
päty a polievame telo až do polovice zadku a ztadiato postupujeme až nad
plece. Náhle konev priblíži sa k zadku, utvorí sa akoby hladina vodná, ktorá

prestiera sa cez polovicu zadku. Ako od stredku zadku polievame nahor,

podobne treba polieva pravú alebo avú stranu, ale tak, že voda splýva po
celej ploche; i polievame najprv pravú alebo avú stranu, všetko jedno.

Len treba zo spodku pravú alebo avú stranu, teda polovicu zadku polieva

a ke obe strany boly poliate, môžeme polieva stredkom zadku nahor alebo

dolu. Polievanie zadku úinkuje na obeh krve, rozpúša a rozptyuje stávku
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krve a štiav, silí vnútorné ústroje vyháa vetry, istí advienky, peeu, prsia

at. (Vi obraz 595.)

ÚPLNÉ POLIEVANIE.
Úplné polievanie poína sa zo zadku od päty po stehnoch a kýach na-

hor až k pleciam. Možno i celú zadnú stranu polia poínajúc nad pleciami,

po zadku dolu. Náhle hotoví sme so zadnou stranou, chytíme sa do prednej

asti. Hlavná vec je, aby polievanie dialo sa jednomerne. Cím pokojnejšie

a jednomernejšie teie voda po tele, tým polievanie je lepšie. udia, ktorí

trpia na nervové nemoce majú len slabšie polievanie užíva. Pri úplnom
polievaní hlava sa nepolieva.

BLESKOVÝ TUŠ.

Bleskový tuš poíname od nôh hore k zadku, potom celý chrbát poleje

sa zvolna a podobne robíme i od predku. Trvá 5—8 minút. Úinky ble-

skového tušu sú tieto: Pacient nabýva väšiu prirodzenú teplotu, chu k jedlu

pribýva, neobyajné odchádzanie mou, ktorý je tak kalný, že sa pacienti u-
dujú ke vidia, že toko neistoty ide s moom von. Tuš bleskový tlie a

klepe po tele a o nie je pevné, rozpustí a vymiešuje sa von. Pri chorobách

srdca mnohí nepotrebujú bleskový tuš. Avšak Kneipp skalotvrde odporúal
ho hovoriac, že bleskový tuš stáva sa muidlom len vtedy, jestli je tuš správne

nepotrebovaný. (Vi obraz 597.)

OBKLADY A OVINY.

obkladoch a ovinoch pohovoríme odrazu, lebo úel oboch je takmer

ten samý; oba sú odvetvím vodolieby a oba sú pre domácnos vemi dôle-

žité, jednoduché, zárove však vemi úinkujúce. Obklady a oviny môžu
by teplé a studené; teplé obklady zahrievajú, tíšia a uspokojujú (pri koli-

kách, zapáleniach a pri poínajúcej hnilobe) ; studenými obkladmi bránime

zapáleniu, odnímame teplo a miernime horúku.

Studené obklady prikladajú sa na horúkou zastihnuté telo; následkom
horúky rýchle a preto nezbytne treba asto ich zameni; teplé obklady majú
sa vždy nejakou nepremokavou látkou obali a na povrch toho priloží sa ešte

hrubšia vlnená šatka. Kto sa týchto dvoch hlavných predpisov nedrží, ten si

obkladmi len škodí, lebo teplý obklad v krátkej dobe odvádza svoje teplo

do vzduchu, stane sa studeným a preto i úinky jeho budú tie samé jako stu-

deného obkladu a studený obklad bude úinkova ako teplý.

KEDY SA UŽÍVAJÚ STUDENÉ OBKLADY?

1 ) Pri všetkých rhiestnych zapáleniach s prekrvením spojených.

2) Pri všetkých chorobách, pri ktorých chceme potlai horúku, utíši

boas pri zapálení, pri krvotokoch a rozkladoch (hnilobe).

KEDY SA UŽÍVAJÚ TEPLÉ OBKLADY?
1 ) Vo všetkých takých prípadoch, kde ide o to, aby sa hnisanie, kto-

rému nedá sa už predís, zrýchlilo, ako ku príkladu pri vredoch a boliakoch.
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LX. TABUKA.

OBRAZ 598.

Ovi na krk z predku.

OBRAZ 600.

Ovi brucha.

,1

OBRAZ 599.

Ovi na krk zo zadku.

OBRAZ 601.

Poloviný ovi.
OBRAZ 602.

Španielsky pláš.

2) V takých prípadoch, kde nieto zapálenia a kde máme potrebu na

boasti utišujúci, ke mierniaci prostriedok, ako ku príkladu pri záchvatoch

rozliných bozistí a pri kolikách.

3) Pri všetkých chorobách vysilujúcich.

4) Ku vzbudzeniu mierneho potu na mieste, na ktoré prikladáme obklad.

Obkladmi a ovinami dajú sa rozpustené, zkazené látky z tela vylúi.

OVI NA HLAVU.

Tento ovi prekonáva rheumatické boasti v hlave, lišaje, prašivinu na

hlave at. Prv, než by by sme ovi priložili nemocnému na hlavu, treba

mu omy tvár studenou vodou (tvár sa neutiera), potom ovinieme mu po-

zorne okolo hlavy mokrý, riadne vykrútený, plátený uterák, ktorý obviaže-

me vlnenou šatkou. Za 20 minút ovinok má sa znovu namoi alebo vyme-

ni. Výmena ovinú koná sa asi tri razy; náhle ovi je odstránený, poumýva-

me studenou vodou krk a hlavu a dobre osušíme.
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OVI NA KRK.

Omyjeme krk studenou vodou bez utierania; potom ovinieme okolo krku

nemocného v studenej vode vykrútený uterák a obviažeme vlnenou šatkou.

Asi o 20 minút ovi sa zamení druhým a tak sa to pokrauje dva-tri razy.

Ovi nemá sa necha na krku cez noc. (Obraz 598.)

OVI NA NOHY.

Potrebuje sa proti slabosti, únave a ažkosti nôh, pri prechladnutí s ho-

rúkou spojenému (alebo bez horúky), proti boleniu krku, hlavy, katarom,

kašu, bezsenosti at. Dobrý ovi na nohy robí sa takto: Namoíme v stu-

denej vode s jednou tretinou octa smiešanej, bavlnené punochy, natiahneme

ich na nohy, oviažeme vlnenou šatkou a ahneme na 1—2 hodiny do postele.

Jestli usneme vtedy po prvom prebudení punochy odhodíme.

SPODNÝ OVI.

Vezmeme plachtu, namoíme do studeného odvaru zo senných mrv,

slamy at., poriadne vykrútime a obalíme ou pacienta v posteli ležiaceho

od ramien až k päte, konene zabalíme ho vlneným pokrývadlom alebo ne-

jakou suchou satou. Taký ovi má sa necha nemocnému za 1—2 hodiny.

Pomáha pri rheumatismuse, pakostnici, koch, boastiach v advinách at.
(Vi obraz 603.)

OVI CELÉHO TELA.

Pri ovíjaní celého tela pokraujeme takto: Najprv rozprestrieme na po-

steli vlnený pokrovec a na pokrovec položíme do vody namoenú plachtu

(nepríliš vykrútenú) ; nemocný má sa vyzliec a položí sa na vlhkú plachtu,

na to obalíme nemocného do plachty a do pokrovca tak, aby len sanma hlava

bola von. Obalenie má by hladké, aby i plachta i pokrovec na telo dobre

priliehaly. Obalenie okolo krku má by tesnejšie, aby vyparovanie nebolo

príliš veké a preto môžeme krk obali vlneným šálom. Potom prikryjeme

nemocného perinou alebo inými pokrývkami. Zpoiatku pocíti nemocný zi-

mu, ale po niekokých minútach zimu zastúpi príjemné teplo bez všetkého

potenia. Kde ide o znanú horúku, obalenie má sa opakova asi po 40 mi-

nútach a zase necháme nemocného v posteli leža za 40 minút a v páde potre-

by dáme mu ešte tretí ovi. Po poslednom ovine treba nemocného vlažnou

vodou omy, telo dobre tre a náhle telo schne má sa nemocný do istých

šiat obliec. Jestli sa nemocný vemi potí, nerušiame ho, ale necháme ho

v posteli a pot sám prejde. Oviny celého tela dobre úinkujú pri nákazlivých

chorobách (pri záškrte doporuuje sa preto, aby kruposné blany boly rýchlej-

šie odstránené) ; ovi celého tela tíši nervy (Hystéria, Tanec Sv. Víta) a tíši

boasti pri neuralgii, chronickom rheumatisme at. (Vi obraz 605.)

OBKLADY — KOMPRESSY.

Obklady alebo kompressy každý si môže zrobi a síce takto: isté

plátno, uterák alebo istá handra složí sa štvoro-osem- alebo viacnásobne*
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LXI. TABUKA.
ROZMANITÉ OVINY A OBKLADY.

OBRAZ 603.

Spodný ovi.

OBRAZ 604.

Obkladok na prsia.

OBRAZ 605.

Ovi celého tela.

OBRAZ 606.

Ovi hrudníka.

OBRAZ 607.

Horný ovi.

potom sa priloží na patriné miesto a ovinie sa obväzkom tak, aby kompress

na patrinom mieste náležitý tlak spôsobil. Také kompressy môžu by da
potreby dlhé, krátke trojhranné, štv.orhranné, roztrhané at.

Vodolieebný obkladok sostojí tak isto zo složeného plátna alebo z pro-

stieradla at., ktoré sa zavlhí v teplej alebo v studenej vode, dobre sa vyž-

mýka, priloží sa na choré miesto a obviaže sa vlnenou šatkou. Obkladok
nesmie uschnú, lebo tým zvyšuje chorobu a preto má sa každej pol hodiny

znovu zamoi a nemocnému priloži. Kto potrebuje obklady najlepšie zro-

bí, ke si ahne do postele.

Máme pamäta, že kompressy majú by na mieste dobre pridžané, to

jest dobrým obväzkom obviazané. Vodolieba rozpoznáva rozliné obklady,

ako ku príkladu:

SPODNÝ OBKLAD.

Ten obklad siaha od krkového obrata dolu pozdž zadku. Najprv ro-

zostrieme cez poste hrubý pokrovec a na pokrovec dáme niekokoráz slože-
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LXII. TABUKA.

OBRAZ 608.

Horný ovi znázorujúc dokonale

obalenie hornej asti tela.

OBRAZ 609.

Tu vidíme obalenie celého tela

vyjmúc hlavy.

OBRAZ 610.

Prírava k obaleniu celého tela.

OBRAZ 611.

Obalenie nohy.

OBRAZ 612.

Obalenie lýtka.

%,

ný a V studenej vode dobre vyžmýkaný obklad, na ktorý sa pacient zadkom
položí (horeznaky) a zabalí sa najprv mokrým obkladom, potom pokrov-

com a konene sa perinou alebo dekou dobre prikryje. Tento obklad siaha

od žalúdka cez brucho dolu.

HORNÝ OBKLAD.

Tento obklad robí sa tak, ako spodný obklad zabaujúc telo od krku

cez prsia až na život. Jestli treba, obklad má sa obnovi asi po Ya, hodiny.

Po odstránení obkladu treba zosta ešte pol hodiny v posteli, alebo treba

vsta, obliec sa a chodi.
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Pri ovinoch celého tela u nemocných trpiacich chorobou chronickou

(choroby výmeny látok, ztunelos, pakostnica atc.) odporuujú sa tieto

oviny len vo dne. Po každom vybalení treba celé telo vlažnou až studenou

vodou omy.

ŠPANIELSKY PLÁŠ.

Ponevá predpokladám, že nie každý itate mal príležitos vide špa-

nielsky pláš, preto ho zkrátka opíšem. Španielsky pláš pozostáva z dlhej

z predku otvorenej košele, ktorá má dlhé rukávy. Pacient sa najprv v poste-

li dobre zahreje, košea sa do vody zamoí, vykrúti a do tej mokrej košele

obleieme nemocného. Košea má dobre prilieha na celom tele a pacient

ahne do postele kde sa dobre prikryje a leží za 1—2 hodiny. Potom pláš
shodí a preobleie sa do suchých šiat bez všetkého omývania a konene rýchle

sa pohybuje, aby sa telo zahrialo alebo ostáva v posteli, kde za chvíku na-

budne prirodzeného tepla. Španielsky pláš osvedil sa pri pakostnici, rheu-

matisme, chorobám vnútorným, nervovej horúke at. Kneipp odporúa
ho len silným a mladým pacientom; starým radí teplejší pláš, namoený do

vlažného odvaru zo senných mrv. (Vi obraz 602.)

OBRAZ 613.

Faša na zahrievanie nôh
v posteli.

;
NEPTUNOVÝ PÁS DA BILZ-A.

(Obklad na telo.)

Bilz tvrdí, že neptunový pás koná neuveritené služby pri najrozlinej-

ších nemociach a chorobách. Tak ku príkladu dobré služby koná pri kašli,

kataru, návalu krve do hlavy, bolení hlavy a zubov, pri nechutí k jedlu, závra-

toch, osýpkach, difterii (záškrtu), zapáleniu púc, jedným slovom u všet-

kých náhlych nemocí potrebuje sa tento obklad poas celej doby nemoce

v minútových alebo v hodinových dobách. Chronické choroby jako zlatá

žila, škrofle, nemoce žalúdka, riev a nervov dajú sa liei výborne týmto

obkladom. Ale najobdivuhodnej ši výsledok pozorujeme pri nemociach žien.

Obraz 472 znázoruje takýto obklad: íslo 1 znázoruje mokrý a íslo 2 suchý

vlnený pás. Neptúnov obkladok robí sa takto: Rozostrieme cez poste hru-

bý, dlhý, vlnený pás a na ten vlnený dáme v studenej vode dobre vykrútený.
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OBRAZ 614.

Neptunový pás da Bilz-a.

dlhý uterák alebo anový pás. Košea nemocného podvihne sa hore, potom
ahne si nemocný horeznaky tak, aby zadok ležal na mokrom páse. Kone-
ne obalíme telo najprv mokrým a potom suchým vlneným pásom a konce

špikami pripevníme.

Neptúnov pás môžeme si pripravi v posteli i sami, v takom páde pokra-

ujeme tak, ako sme to vyššie opísali a pás vyzerá, ako to vidíme na obr. 614.

PARA VO VODOLIEBE.

Jestli chceme vyvola potenie tela alebo niektorej jeho asti, užívame

vo vodoliebe paru. Pre osoby zdravých ústrojov telesných je to výborná

methoda lieivá nielen pri chorobách pochádzajúcich od prechladnutia a pri

svalovom rheumatisme at., ale sú parné kúpele v stave i predís mnohým
chorobám, lebo napomáhajú vyparovanie kože, stupujú výmenu látok a pod-

porujú vyluovanie škodlivých látok z tela. Avšak musíme pripomenú, že

parné kúpele nehodia sa pre každého.

KOMU ŠKODIA PARNÉ KÚPELE?

udia malej postavy, tlstí, alej udia ktorí trpia na nával krve do hla-

vy a osoby srdenými nemocami zastihnuté, taktiež dievatá, ktoré trpia na

chudokrvnos alebo na badniku, osoby slabej sústavy a tehotné ženy, —
nesmú užíva tohto spôsobu lieenia.

NAPAROVANIE HLAVY.

Kneipp tvrdí, že naparovaním hlavy dajú sa vyliei nasledujúce choro-

by: katar, bô hlavy, huanie v ušiach, ažkos na prsiach, oné zapálenie po-

chádzajúce z prechladnutia, vole, rheumatické nemoce a boasti v chrbte atd*.

Koho teda niektorá z uvedených nemocí trápi, nech dvaráz za týžde na I 5

až 20 minút podrobí sa tejto liebe. , Naparovanie hlavy môže si každý doma
previes bez ažkosti takto: Nalejeme do väšieho hrnca asi Y^ vriacej vody,

hodíme do vody 2—3 hrste smiešaniny z feniklu, šalvii, lipového kvetu a

iných bylín, lebo tými súastkami úinok pary zvýši sa znamenite, — hrnec

pokryjeme pokrývkou a postavíme ho na stoliku. Nemocný vyzleie sa až

po pás, sadne si veda hrnca, skloní hlavu nad hrnec, obalí sa do pokrovca

alebo do hrubšej plachty (nahé telo) tak, aby para nemohla vyjs na von a
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LXIII. TABUKA.

OBRAZ 615.

Naparovanie hlavy, nosa OBRAZ 616.

Naparovanie hornej

asti tela.
OBRAZ 617.

Úplné naparovanie

v skryni.

OBRAZ 618. OBRAZ 619.
OBRAZ 620.

Naparovanie tela na trstinových

sedacích stolikách.

OBRAZ 621.

Naparovanie tela

nad šafom.

OBRAZ 622.

Naparovanie nôh.

OBRAZ 623.

Naparovanie nôh,

iný spôsob.

náhle je hotový, oddiali prikrývku z hrnca, otvorí ústa i oi a dýcha vono
paru za 15—20 minút v tejto posícii. (Vi obraz 615.) Po tejto dobe shodí

pokrovec alebo pokrývadlo so seba a nedbajúc pranie, že je zapotený omyje

si riadne ale rýchle celé telo studenou vodou; potom sa obleie a prechádza

sa po teplej izbe tak dlho, až telo nadobudne prirodzenej teploty. Namiesto

pohybu, môže si po omytí ahnú do zahriatej postele. Naparovanie hlavy

má sa vždy dia v dobre teplej izbe, iná môže si pacient poškodi.
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LXIV. TABUKA.
RÔZNE VYPAROVANIE TELA VYPAJIOVAOM.

OBRAZ 540. A, zaobalenie pred vyparovaním; B, vyparovanie nohy; C, vyparovanie zadu.

OBRAZ 541. D, vyparovanie kýle; E, zaobalenie pred vyparovaním; F, vyparovanie pleca.

OBRAZ 542. G, vyparovanie ramena; H, zaobalenie pred vyparovaním; K, vyparovanie prs.

OBRAZ 543. Nástroj ku vyparovaniu nosa a hrdla.

OBRAZY 544—546. Kúpele.

OBRAZ 547. Násroj ku lieeniu kataru.

OBRAZ 548. Štetka.



576 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

LXV. TABUKA.
PRENOSNE KÚPELE PAROVE.

OBRAZ 624.

Prenosný kúpe parný OBRAZ 625.

Iná forma.

OBRAZ 626.

Kúpe na stolike.

OBRAZ 627.

Gumový detský kúpe.

OBR. 628. OBR. 629.

Zariadenie a upotrebenie

kúpea na stolku.

OBRAZ 630.

Domáci kúpe z gumy.
Môže sa složi po upotrebení a vyzerá

ako dobrá palica.

OBR. 631. 632.

Párové kúpele v skryni a v gumo-
vých nástrojoch.
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NAPAROVANIE NÔH.
(Parný kúpe na nohy.)

Hrnec s vriacou vodou postavíme na podlahu, dáme preze priene kus

dreva, aby pacient mohol si nohy opre, ke sadne na stoliku s bosými no-

hami. Aby para nemohla ujs treba si zakry nohy vlnenou šatkou alebo po-

krovcom zo všetkých strán. Po takomto vyparení omyjú sa nohy studenou

vodou a tým sa koní naparovanie nôh. (Vi obrazy 622—623.)

PARNÝ KÚPE NA TRSTINOVÝCH SEDACÍCH STOLIKÁCH.

K tomu potrebujú sa tri stoliky trstinové. Pacient nahý, sadne si na

jeden stolec a nohy dá na ostatné dva stolce a obalí sa plachtami a obálkami

tak, aby para nemohla vyjs von. Pod každý stolec položíme veký hrniec

s vriacou vodou naplnený a staráme sa, aby para ujs nemohla. (Vi obraz

629.)

Taký parný kúpe môžeme bra i po ležiaky, ako to vidíme na obr. 620.

NAPAROVANIE NOSA A UŠÍ.

Práve tak, ako na celú hlavu tak i na jednotlivé asti hlavy možno parou

úinkova. Pri kovitej boasti v ušiach zapríinenej prechladnutím, hodí-

me do nádoby hstku hermaneku, nalejeme na vriacej vody a pridržíme si

hrnek o najbližšie k uchu; para hermaneková silne tíši boasti.

ÚPLNÉ NAPAROVANIE V SKRYNI.
(Prenosný parný kúpe).

Vemi praktický je tak zvaný "prenosný parný kúpe", ktorý dá sa

složi jako kniha a môže sa prenies s miesta na miesto. Výlohy za lieh (al-

kohol) pre jedno kúpanie sú vemi malé (asi dva-tri centy) a hlavná vec je

tá, že lovek má svoj vlastný kúpe a môže ho upotrebi v svojej, i v tej naj-

menšej izbe a to s vekým prospechom pri takých chorobách, ako ku príkladu

prechladnutie, rheumatismus, advienkové nemoce, katar, vredy, žlové a

advienkové kamene, ke, nemoce nosa, hrdla a uší at. Obrazy 624, 625,

632 a 633 znázoruje také prenosné kúpele.

KÚPELE V PARNÝCH SKRYACH.

Sú to obyajne z dreva robené skryne, ktoré sa upotrebujú skoro vo

všetkých lepších nemocniciach a sanatóriách. V týchto skryach krk a hlava

obalia sa vlhkými studenými runíkami; ku podpore potenia, pije pacient za

pár pohárov studenej vody. Po skonení kúpania iže vyparovania telo sa

dôležité ochladí, vodou splachne, potom vykúpaná osoba vstúpi pod sprchu

(shower bath) alebo polieva sa celé telo studenou vodou a po vysušení ahne
si lovek do postele. Kúpele v parných skryach dobré služby konajú pri

chronickej otrave olovom, stunelosti, pri rheumatických boasach, at.
Obrazy 617 a 631 znázorujú takéto skryne. Obrazy znázorujú rozliné

kúpele, domáce i v skryach jako tiež kúpele, ktoré sa prevádzajú v gumo-

vých vaach.





XXXI. KNIHA.

Elektrické lieenie

OBRAZ 634.

Elektrina jestvuje — dá sa upotrebi,

ale o je to, nevieme.
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LIEENIE ELEKTRINOU.

Výklady základných pojmov náuky elektro-techniky nenáležia do rám-

ca tejto knihy a preto len zkrátka pohovoríme o lieivej elektrine a o jej

mnohotvárnych úinkoch, ktoré niekedy nedajú sa žiadnymi inými prostried-

kami na poli lieby zastupova. Mnohí lekári obdivuhodné úspechy docielili

pomocou elektrického lieenia a iní takreeno zatracujú ho. Samo sebou

rozumie sa, že každá nemoc nemôže by samou elektrinou vylieená, práve

tak, jako každá nemoc nebude vylieená ani najlepším lekárom predpísa-

nými liekami. Elektrina je nie samopasitená práve tak, jako nie je samo-

spasitené lieenie lekárov inými prostriedkami. Avšak neúspechy mnohých,

zvlášte starších lekárov, možno zväša pripísa ich nevedomosti, neznalosti,

t. j. neposvätili oni tejto náuke dos asu a preto o jej upotrebení alebo len

málo alebo zhola ni nevedia.

V lekárstve užívame galva|;iickú, faradickú a statickú elektrinu. Gal-

vanickú elektrinu dáva nám galvanický prúd (prúd stály—konštantný) a

faradickú elektrinu faradický prúd, t. j. prúd prerušovaný, indukný, dráž-

diaci.

Galvanický prúd vzniká, ke naplníme jednu nádobu rozriedenou sir-

kovou kyselinou (Sulphuric Acid Diluted) a ponoríme do tejto kyseliny

jednu" doštiku cinkovú (zinc) a jednu doštiku medennú (copper) tak, aby

sa doštiky jedna druhej nedotýkaly a aby hornými koncami traly z teku-

tiny von, jako to vidíme na obraze 635.

Pomocou tohto zariadenia nahromadí sa na hornom konci inku tak

zvaná negatývna a na dolnom konci inku positývna elektrina a naopak, na

hornom konci medenej dosky nahromadí sa positývna a na dolnom konci

negatývna elektrina.

Tie nejednaké elektriny sa navzájom spájajú a vyrovnávajú; náhle

spojíme konce kovov (negatývny konec inku s positývným koncom medi)

pomocou drôtu, nastane vyrovnanie oboch elektrín a tým spôsobom vyrov-

návajú sa elektriny na dolných, v tekutine ponorených koncoch oboch kovov;

spojenie tu tvorí tekutina samá. Kým je cink s meou nahore drôtom
alebo nejakým vodiom spojený, ide stály, konštantný prúd elektriny. Také

OBRAZ 635.

Galvanický lánok>
OBRAZ 636.

Galvanická batéria.
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zariadenie dvoch, do tekutiny ponorených a na vrchu spolu spojených kovov

nazývame galvanickým lánkom (po prof. Galvaniu-mu, ktorý ho prvý vy-

našiel) ako to vidíme na obraze 635. Spojenie viacerých takýchto lánkov

tvorí galvanickú batériu, ktorá je znázornená na obraze 636, Konce dosiek

kovových triace z tekutiny von, menujeme v liebe pólami a v liebe posi-

tývny pol menuje sa smodon a negatývny kathodon.

Faradický prúd(Faraday bol jeho vynálezcom) rôzni sa od galvanic-

kého prúdu tým, že je ustavine prerušovaný, pretrhovaný a že je složený

z nekoneného potu najmenších astíc elektriny, ktoré sa spájajú v zdanlivý

celok následkom nekonene rýchleho striedania.

Taký indukný prúd vzbudíme ku príkladu, ke priblížime ku zatvo-

renému galvanickému lánku kovový, do kruhu složený drôt; vzniká v tomto

drôte jak v okamžiku priblíženia, tak i v okamžiku vzdialenia okamžitý prúd

elektrický, ktorý je od galvanického prúdu prevádzaný na ten medenný
drôt. V tomto prípade menujeme galvanický prúd hlavným (primáry)

prúdom a ten okamžite vznikajúci a rovnako rýchle miznúci prúd vedajším
(secondary) prúdom. Práve tak vzniká indukný prúd v onom zatvorenom

medennom drôte i vtedy, ke otvoríme a zatvoríme hlavný prúd. Konene,
ke dáme magnet, na miesto zatvoreného drôtu medenného, vzniká vždy,

kedykovek priblíži alebo vzdiali sa magnet, indukný prúd. Na základe

týchto zkúseností sostavuje elektrotechnik tak zvané indukné batérie.

Sila elektriny pomocou rôznych aparátov dá sa mera a da úbosti

zvýši alebo sníži. Terajšia elektro-technika sostavuje také stroje vemi
elegantným spôsobom a vo vemi vhodnej podobe, takže ahko možno sa

vpravi do každého takého elektrického systému.

ELEKTRISOVANIE UDSKÉHO TELA.

Najprv spojíme positývny (P) a negatývny (N) pól s tak zvanými vo-

diacimi drôtami; tie drôty sú obyajne hodvábnou alebo kauukovou látkou

ovinuté. Druhé konce vodiacich drôtov spoja sa s tak zvanými elektródami,

ktoré vyzerajú alebo jako valec, alebo sú to okrúhle platniky vo vekosti

strieborného dollára, len že sú o mnoho tenšie; tieto elektródy obalené sú

plátnom, kožou alebo špongiou a majú rúky, ktorými držíme ich pri elek-

trisovaní v ruke. Pred elektrisovaním oba elektródy (špongie, ktoré chceme

upotrebi) zamáame do vlažnej vody alebo do vlažného roztoku kuchyn-

skej soli. Jednu elektródu držíme v rjjke (špongiu ku telu) a druhú elektró-

du priložíme na nemocné miesto; alebo jednu elektródu držíme v ruke a

druhou hladíme kožu na tom mieste, kde cítime bô. Z poiatku má sa

potrebova len slabší prúd a postupne pustíme ho silnejšie. Jestli chceme

pôsobi elektrinou na udské telo, je vemi dôležité, aby onemocný orgán

bol iste dosiahnutý prúdom elektrickým uritej hustoty a sily; ke je možné,

usilujme sa uderi prúdom elektrickým na samé ohnisko choroby. K tomu

napomáha nám bezpené rozpoznanie choroby (diagnosis) a jej sídlo na po-

klade vedomostí o udskom tele a o jeho chorobách. Jestli ide o všeobecnú

slabos, o neporiadky zažívacích ústrojov a pocitov, v takom páde nejde o

elektrisovanie zachváteného miesta, ale radšej o všeobecné elektrisovanie

celého tela, ktorého úelom je posilni celý nervový systém.



582 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

(k p F\U.\H««JM« PH\\.K.

OBRAZ 665. OBRAZ 666.

Domáce batérie.

OBRAZ 667.

Statická (influenná) mašina.

Pri každom elektrisovaní máme si zapamiäta, že hlava, oi, uši a po-

hlavné ústroje menovite ženské, sú vemi citlivé, a preto má sa upotrebi

len slabý, mierny galvanický (stály) prúd, lebo silné, drgacie elektrisovanie

môžu si dovoli len silní udia a prisilné elektrisovanie nepomáha, ale škodí.

Tu musíme ešte spomenú, že udské telo je složené z rôznych vodiov
a tá vodivos záleží hlavne od množstva tekutiny v tkanivách. Suché tkani-

vo je vemi zlým vodiom elektriny a preto suchá koža vodí elektrinu ve-
mi špatné a musí by pred elektrisovaním roztokom soli alebo letnou vo-

dou namáaná. Tak samo je odpor šapy a dlane väší, než odpor tvári; po-

tiaca sa ruka vodí elektrinu lepšie, než suchá; mozoovitá ruka robotníka
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potrebuje silnejší prúd elektriny, jako ruika sleinky atd*. Avšak náhle

prekonal elektrický prúd odpor zvonku, potom už vlhké tkanivo, pod kož-

kou ležiace, krvou a inými tekutinami presýtené, vodí prúd elektrický vý-

torne.

Elektrina môže sa užíva mnohonásobne a proti mnohým chorobám.

Môže sa upotrebi jako posilujúci prostriedok, po om unavené svaly na-

dobudnú sily, únava zmizne a údy dostanú schopnos k d'ašej práci, V
mnohých chorobách elektrina je jediným prostriedkom lieivým a ponevá
v terajšej dobe domáca batéria stojí vemi málo a môže by užívaná su-

chými batériami i tam, kde elektriny nemáme, preto nemala by chybe v
žiadnom dome.

VŠEOBECNÉ ELEKTRISOVANIE.

Nemocný majúci sa vyliei, posadí sa na stôl alebo na stoliku a postaví

nohy bu na vekú platu, pod ktorú podložíme runík navlhený do vody,

alebo vložíme platu i nohy do lavóra alebo do nejakej nádoby vodou napl-

nenej. Druhou elektródou, na ktorej nachádza sa špongia (mokrá) do-

týkame sa všetkých astí tela. Takéto elektrisovanie trvá asi 15 do 20 mi-

nút a oberstvujú systém, boasti, pocity únavy a slabosti pomaly povo-

ujú, spánok sa zlepší, zažívanie je dokonalejšie, stolica pravidelnejšia, bo-

as hlavy pomaly mizne, telesná a duševná pružnos nápadne vzrastá a

celý stav sa zlepší.

Študujte obrazy a poute sa o pokynoch upotrebenia elektrických ba-

térií.

STATICKÁ ELEKTRINA.

Pohovorili sme o galvanickej a faradickej elektrine a teraz spomneme
ešte statickú elektrinu. Statická elektrina vyvíja sa trením v tak zvanej

statickej iže influennej mašine. Ponevá tu niet žiadneho náhleho a dráž-

diaceho prúdu elektrického, úinkuje statická elektrina uspokojivé, lahodne

a cítime ju ako chladný vetrík. Nemocný posadí sa na stoliku a hne po-

ciuje j akýsi jemný, blahodarne úinkujúci, príjemný dych. Obraz 667

predstavuje nám takúto statickú mašinu.

ELEKTRICKÝ KÚPE.

Drevená vaa vyfutrovaná je na rôznych miestach vekými elektróda-

mi, ktorými vedie elektrika do vody. Prúd ide vodou a telom. Odporúa
sa zvlášte pri porazení, proti kom, rheuma, proti pakostnici, pri slabo-

sach nervov, hypochondrii, melanchólii, proti ztrate mužskej sily, bezsen-

nosti at.

Vo vodo-elektrických kúpeoch prejde elektrina cez celé telo. Odpor
kože sa vemi menší následkom zmäkenia kože. Prúd môže by regulova-

ný a nezapríiuje žiadny páliaci cit. Krém toho do vody môžu sa da
rozmanité lieky, ktoré sa vo vode rozpustia a kataphorický vssávajú sa cez

neporušenú kožu do tkaniva tela.
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OBRAZ 668.

Elektrický kúpe vo vani.

OBRAZ 669.

Elektródy jaké sa potrebujú pri bádaní rôznych chorôb

materníka, mužského úda at.

Obraz 671. je elektrický valec, ktorým elektrisujú a hne aj hladia sa vráskovité

miesta na tvári, krku at.
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ELEKTRICKÝ ŠTYRKOMOROVÝ KÚPE.

Chorí sedí na opieracej stolike; na operadloch sú vodou naplnené

porcellánové vane (vedrá), do ktorých sa ruky ponoria. Pred stolikou

stoja vysoké, tiež vodou naplnené vedrá, do ktorých vložia sa nohy. Elek-

trický prúd ide dvoma doskami uhlíkovými, ktoré sú pripevnené po oboch

stranách každého vedra na pravo, na avo, do vody a ztadiato do pono-

rených konín. Pri tomto zariadení môžeme by istí, že elektrina prejde

telom nemocného. Priaznivé úinky tohoto kúpea boly vyprobované pri

nasledovných chorobách: Neurasthenia, hystéria, padúca nemoc, paralysa,

bezsennos, vole, ke, cukrovka, rheumatismu, at. Úinkuje vemi mier-

ne a môžu ho vydrža i tie najcitlivešie osoby, lebo vzbudzuje vemi príjem-

ný pocit.

LIEENIE SVETLOM.

Že už starovekí lekári lieili svojich chorých svetlom, o tom píše Hero-

dot hovoriac, že "Lekári nechávali nemocných v jamách, do ktorých slne-

né papršleky žiarily, potom pokryli telá nemocných horúcim pieskom a ko-

nene skonili liebu kúpeami a omývaním tela." V dnešnej dobe užívajú

OBRAZ 672.

Svetlový kúpe elektrický.

sa slnené kúpele v lieivých ústavoch; takéto kúpele trvajú asi 30—50 mi-

nút. Ale slnko vždy nežiari a preto lekári potrebujú elektrické svetlo, kto-

rým vynahrádzajú slnené papršleky a ktoré môže sa ustavine potrebova

rovnotvárne.

Lieenie prevádza sa v tak zvaných svetlových kúpeoch. Sú to skvo-

stné skryne, v ktorých nachádza sa od 40 do 100 elektrických lámp; tie lam-

py sú biele, zelené, ervené, modré alebo fialkové. Chorý posadí sa na

stoliku vo vnútri skryne a síce nahý; predné dvere a povrch skryne sa za-

tvoria, takže len hlava nemocného trí zo skryne von. Na vnútorných ste-

nách nachádzajú sa zrkadlá. Náhle sa elektrický prúd pustí, celé telo ne-

mocného zaplavené je papršlekami odrážanými od zrkadiel. Teplota po-

stupne sa zväšuje a o nedlho cíti nemocný príjemné teplo. Po takýchto
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elektrických kúpeoch užije nemocný vaové kúpele a konene omývanie

tela studenou vodou, masáž, oviny atd*. Obraz 672 znázoruje takýto

elektrický kúpe.
Umelé svetlo môže sa upotrebi i ku ožiarovaniu jednotlivých astí te-

la s tak zvaným oblúkovým svetlom pomocou prístroja k miestnemu ožiaro-

vaniu. Obraz 673 znázoruje takýto prístroj. V terajšej dobe skryne sú

tak zariadené, že možno upotrebi i celé i iastoné ožiarenie tela.

Lieenie svetlom odporúa sa v nasledujúcich chorobách:

Rheumatismus, neuralgia, nervové zapálenie, neurasthenia, hystéria,

pakostnica, Iqožné choroby, choroby svalstva at. Lieenie svetlom dobré
služby koná i po zapáleniach slepého reva, prsnej blany a podbrušnici; ale

i astma, badnika, stunelos a iné neporiadky udského tela môžu by»

OBRAZ 673.

Elektrická lampa, ktorá sa upotrebuje pri lieení rôznych chorôb. Sklenné guky aú
obyajne rozmanitej barvy. Ponevá i barvy hrajú pri lieení verkti rollu,

preto lekári upotrebujti guky fialkovej, ervenej alebo bielej barvy.

ke aj nie úplne vylieené, ale aspo zlepšené, menovite, jestli zadržíme

diétu, jestli sa na erstvom vzduchu pohybujeme a hlboko dýchame. Hlav-^

ný vliv svetla na organismus javí sa v stupovaní výmeny látok a vo vyluo-

vaní škodlivých plodov tejto výmeny, jako tiež i v hojnejšom prijímaní ky-

slíka do tela.

ROENTGENOVE PAPRŠLEKY, ILI X-LÚE.

Koncom roku 1895 uinil professor Roentgen, vtedy universitný pro-

fessor vo Wiirzburgu, epochálne sdelenie o novom druhu papršlekov, ktoré

pomenoval X-Lúami. Roentgen za dlhší as robil pokusy s kathodovými

papršlekami a užíval k tomu tak zvané "Vákuové" rúry, to jest rúry, ktoré

boly vzdušnou pumpou až po istý stupe vzduchoprázdnymi uinené a kto-
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rými vysielané boly elektrické výboje indukného stroja. Apráve tieto rúry

obložené boly tesno priliehajúcim iernym papierom, prerazily papršleky

papier v úplnej temnej izbe vemi jasne. Roentgen vtedy presvedil .sa, že

papršleky vychádzaly z prístroja vybíjacého (z rúry) a zo žiadneho iného

miesta a že tieto X-Lúe prerážajú cez látky, dosky, udské telo at. —
Roentgen bol prvý, ktorý videl kosti ruky v tmavej izbe na fotografickej

doske.

V lekárstve užíva sa X-Lúov v prvom rade ku prísnemu rozpoznaniu

chorôb; alej pri chronických nemociach kože, ktoré boly posia za nevy-

lieitené pokladané, užíva sa papršlekov Roentgenových ako priameho lie-

ebného prostriedku. Pomocou X-Lúou môžeme zisti cudzie telieska vo
vnútri udského tela, nech ide o guku, ihlu, klinec alebo iné látky. X-Lúe

OBRAZ 674.

Bádanie nemocného tela pomocou X-lúov.

jasne ukážu miesto, kde sa cudzie telieska nachádzajú, ktoré potom chirurg

(ranlekár) ahko a bez vekej boasti odstráni. Ale i pri bádaní vnútor-

ných astí tela sú nám X-iLúe na pomoci, zvlášte pri vyšetrovaní kameov
v žlovom a moovom mechúri, taktiež v advienkach, v chorobách kostí a

lánkov. X-Lúe upovedumujú nás o vnútornej budove kostí tak, že môže-
me pozna na žijúcom lovekovi celý rad chorôb kostí. Pri zlámaninách a

vytknutiach koná prežiarenie výtené služby.

X-Lúe sú na vekej pomoci pri vyšetrovaní chorôb; opravujú, doplu-
jú a potvrdzujú úsudok lekárov, umožujú rozpoznáva spôsob úrazu, mnoho
ráz bez narkózy (dávania na spánok) a bez všetkých boasti a preto sú

X-Lúe vekým dobrodením pre celé loveenstvo.
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LXVI. TABUKA.

Elektrisovanie hlavy, sluchy a krku. (Pulserom.)
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LXVIII. TABUKA.

OBRAZ 637.

Elektrisovanie prší.

OBRAZ 638.

Elektrisovanie krku.

OBRAZ 640.

Elektrisovanie kolena pri

lánkovom rheumatismu.

OBRAZ 639.

Lieenie advín s vekou
špongiovou elektródou.

OBRAZ 641.

Nohová plata, ktorá tu slúži

jako elektróda.
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LXIX. TABUKA.

ELEKTRISOVANIE PULSEROM.

OBRAZ 642.

Elektrisovanie chrbta.

OBRAZ 643.

Elektrisovanie ramena.

OBRAZ 644.

Elektrisovanie kolena.

OBRAZ 645.

Elektrisovanie špongiou a valcom.

OBRAZ 647.

Dvojnásobné lieenie spodnej asti chrbta

Lumbago, rheumatismus, Fadvienky at
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LXX. TABUKA.

OBRAZ 648.

PULSER.—Je to vemi jednoduchý nástroj, ktorý pozostáva

z valca, rúky, batérie, štetky at.

OBRAZ 649. Elektróda, ktorou elektrisujeme

rameno alebo nohu.

OBRAZ 650.

Elektróda veká, pre natieranie

zachvátených asti tela poas
elektrisovania.

Elektróda, ktorá sa upotrebuje na

valcovanie tváre, krku at.
Pri pestovaní kože dobre úinkuje.

OBRAZ 651.

OBRAZ 652.

Pri vypadaní vlasov

elektrika skoro vždy

dobré služby robí.
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LXXI. TABUKA.

OBRAZ 654.

Elektrisovanie hlavy proti neuralgii.

OBRAZ 655.

Elektrisovanie prší, tvári at.
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LXXII. TABUKA.

OBRAZ 656.

Elektrisovanie chrbta.

OBRAZ 657.

Elektrický kúpe špongiou

a valcom.

OBRAZ 658.

Lieenie hlavy a krku.
OBRAZ 659.

Elektrisovanie nohy.

OBRAZ 660.

Lieenie plešivosti. Elektrisovanie hlavy.
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LXXIII. TABUKA.

RÔZNE ELEKTRICKÉ BATÉRIE.

OBRAZ 661.

Domáca batéria.

OBRAZ 662.

Stenová batéria veká.

OBRAZ 663.

Dvojnásobná domáca batéria.

(The Congress.)

OBRAZ 664.

Williamsonova batéria.
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C. TABUKA.
ROENTGENOVE FOTOGRAFIE.

Guka v nohe.

Broky v palci.

Zlomenie kosti v lánku a ramena.

Roztrieskaná kos.

Fotografia hornej

asti tela.



XXXII. KNIHA

Slovenský Herbár

OBRAZ 680-A.

Starý bylinoznalec

študujúci v Škole prírody.
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PREDMLUVA.
"Boh nechá rias zo zeme lieivá

A rozumný lovek ich užíva." (Prísl.)

-•

Za posledných asov, ke lieebný trh preplnený bol stále novšími,

pekne ohlasovanými liekami, ustavine zapomínalo sa o prírodných liekoch,

jakými sama matka príroda tak hojne nás obdarila; mám tu na mysli lieivé

byliny, ktoré za dávnych asov tesily sa neobyajnej vážnosti a nachádzaly

sa v každom dome, Jestli nazreme do žitia našich pramatiek, presvedíme
sa, že ony sa rozumely nielen do sbierania, sušenia a zachovania tých liei-

vých bylín, ale znalý aj ich lieivé vlastnosti a preto tak blahodarne pomá-
haly svojim chorým. Lekári obyajne posmievali sa takémuto lieeniu, ho-

voriac: "No, tak, tak — nepomôže, ale i nezaškodí". Zanedbanie týchto

prírodných liekov bolo tak veké, že i lekárnici nezriedka pritakovali ná-

hadom lekárov, nedržali takéto "babské lieky" na sklade, užívanie bylín

sa menšilo, ud sám poal sa kloni k úsudkom lekárov a lekárnikov, kupo-

val pekné, hotové a v novinách ohlasované prostriedky a na lieky. Bohom
nám dané byliny, korene at. ani nepomyslel.

Ale pomaly nastupovala zmena na lepšie, zvlášte od asu vystúpenia

takých mužov, jako ku príkladu Kneipp, professor Bergman, Dr. Winternitz

a iných, ktorí nebáli sa predpisova aje, odvary a výažky svojim chorým.

Nelekár (ili lekár z Božskej milosti) Kneipp vylieil takých chorých s jeho

jednoduchými lieivými bylinami, ktorých lekári za nevylieitených uzná-

vali. Chýrený Winternitz vo Viedni dôvodne dokázal, že v neznaných
brezových lístkoch máme znamenitý mo púdivý prostriedok (Diureticum) ;

alej dokázal, že Celidon (Chelidonium majus) dráždi innos žalúdka a

riev a že obsahuje tak zvaný "Chelidonin", o ktorom Dr. Meyer udôvod-

nil, že podobne jako morfium, tíši bô, ba jako kokaín zapríiuje anestesiu.

Alebo ku príkladu o Šalvii písal Doktor Kuhn (a to potvrdil i slávny fran-

cúzsky lekár Combemale), že tá rastlina pomáha proti noným potom sucho-

tinárov. Ale i ud poína sa prebudzova a ku prastarej, prostonárodnej

liebe navracova a preto dúfam, že môj Slovenský Herbár, ktorý je prvým
svojho druhu v slovenskom jazyku, bude vane priaty a že jeho užito-

nos v mnohých domácnostiach sa osvedí. I tu uvádzam, že ani lekár, ani

lieky nehoja nemocných; sila prírody je najlepšou lekárkou a lekár so svoji-

mi liekami môže prírodu len podporova a povzbudzova. Žiadne lieky

nám nepomôžu, jestli sa nedržíme zákonov prírody a kde známe, o zaprí-

inilo nemoc, najprv musíme príinu odstráni, poto už lieenie pôjde. —
Moju predmluvu koním s Kneippom: "Jak dobrý je Pán Boh! Nekázal

rás len tomu, o potrebujeme na každodenný chlieb k udržaniu nášho tela;

On, ktorý v svojej nekonenej múdrosti všetko stvoril poda miery, váhy a

potu, zasial tiež i mnohé rastliny, ktoré udskému telu v doch jeho nemo-
ce a boasti, lahodu a vyzdravenie prinášajú. Rastlinám dal príjemnú, aro-

nniatickú vôu i silu. Vôa i krása kvetín vábia nás, ako keby sa nám núka-

ly, žeby sme ich v našich chorobách užívali. Ime teda za ich vôou,
sbierajme a užívajme ich v našich potrebách a akujeme Všemohúcemu Bo-

hu za Jeho prevekú lásku a dobrotu."
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ÚVOD. I

V knihe "Fisilologia" hovorili sme, že Biológia (Zivotoveda) delí na

na Fisiologiu (Životovedu ústrojov) a na Morfológiu (Tvarozpyt) a že po-

jednáva o všetkých stvoreniach jak živoíšnych, tak aj rastlinných.

Rozdiel medzi vyššími rastlinami a vyššími živoíchami je zrejmý, a-
práve i rastliny i živoíši složení sú z protoplcismy ; avšak iná je to s nižší-

mi formami života, lebo tu mnoho ráz nevieme, i máme do inenia so živo-

íchom, i s rastlinou a medzi takými okolnosami odkázaní sme na drobno-

had, apráve i tu môžeme sa sklama.

O živoíchoch a o rastlinách pojednáva sa obyajne osobytne. Zoológia

(Zivoíchopis) zaoberá sa živoíchmi a Botanika (Rastlinopis) pojednáva

o rastlinách.

Ke máme pred sebou mnohé rôzne predmety, zaiste budeme sa sta-

ra, aby sme ich da vlastného pohodlia podelili a síce poda ich podobno-

sti a zvláštnosti — iným slovom triedime ich. Podobne i prírodozpytci po-

triedili i rastliny i zvieratá, zvlášte švédsky prírodozpytec Linaeus má veké
zjásluhy pri tomto triedení. Linaeus v 1 8. století napísal knihu pod titulom

"Systema Naturae" (Systém prírody) a poda jeho systému, jako tiež poda
iných po om nastupujúcich systémov, rôzni živoíši a rôzne reistliny menujú

sa "Species", o znaí druh, rod, podobu atd'.; avšak akurátnu definíciu

(vysvetlenie toho slova) da je nie tak ahká vec, ako sa nám to vidí.

Linaeus zaviedol dvojlennú nomenklatúru (Systém mien), poda kto-

rej každé zviera, každá rastlina má dve mená; jedno je rode a druhé špeci-

fické alebo zvláštne meno, práve tak, ako každý lovek má krstné meno a

priezvisko. Tie mená sú alebo latinské, alebo grécke, alebo i latinské i

grécke a síce preto, lebo tie rei sú majetkom celého civilisovaného sveta a

majú prednos pred inými reiami, lebo môžu sa všeobecne, srozumitene

upotrebi. Ku príkladu Ranunculus bulbosus (blyštík cibulkovitý) ; tu Ra-

nunculus je rodinné meno a bulbosus zvláštne — špecifické meno. A aby

všetkým nedorozumeniam sa predís mohlo, oznaené sú rastliny ešte prvou

literou toho prírodozpytca, ktorý ju prvý pomenoval, "pokrstil". A preto

správne píšeme takto: Ranunculus bulbosus Lm, o znamená, že rastlina volá

sa blyštík cibukovitý a že dostala svoje meno od Linaeusa.

Pri rastlinách rozoznáveune : kore, stonku, listy, kvety a z tých vyvi-

uje sa semeno.

KORE.

Kore je najzávažnešou iastkou rastliny. Co sú u loveka a zvieraa

ústa, to je pri rastlinách kore. Koreom zadovažuje si rastlina pokrm, t. j.

vssaje potravu zo zeme v tekutom stave. Každá rastlina má jeden alebo viac

hlavných koreov; z hlavného korea odboujú drobné, husté, vláknaté ko-

rienky, ktoré na samom konci majú hubke podobné cievoky, saby ústa,

ktoré len pod drobnohadom môžeme vide a týmito cievokami ide pokrm
dnu.

Niektoré rastliny nerastú v zemi, ale visia do vody alebo vnikajú do
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OBR. 681. 682. 683. 684. 685. 686.

OBRAZ 681. kore huzatý, 628. vetevnatý, 683. vláknovitý, 684. repovitý, 685 uzlovítý,

686. vretenovitý.

OBR. 687. OBR. 688. OBR. 689.

OBRAZ 687. húza zemiakov, 688. jahoda, 689. kobylka a jej trovité rozvetvenie.

OBRAZ 690. OBR. 691. OBR. 692. OBR. 693.

OBRAZ 694.

OBRAZ 690. plochá stonka, 691. podzemná stonka, 692. cibua a jej korene, 693. šupinatá

stonka alie, 694. ohnutý list (tulipán).

iných rastlín, jako ku príkladu brean (Ivy) ; tie posledné sú cudzopasníci,

ktoré žijú na úkor svojich hostiteov.

Rastliny môžu by jednoroné, dvojroné a vytrvalé. U jednoroných

rastlín kore odumiera po jednom roku; u dvojroných vyháa v prvom
roku len listy a len v druhom roku kvetúcu stonku; u vytrvalých rastlín hynie

kore neskoršie, o záleží od okolností at.
Jedno a dvojroné rastliny majú kore mäkký, bylinný a vytrvalé rast-

liny, ku príkladu stromy, majú tvrdé, drevnaté korene.

Korene zase môžu by rozmanitého tvaru jako to vidíme na obrázkoch.

Niektoré sú jednoduché, iné vetevné, zase iné sväzkovité, vláknaté, nitko-

vité, vretenité at.

STONKA.
Stonka je tá as rastliny, ktorá je od korea až po kvety. Stonka môže

by mäkká alebo tvrdá; mäkká stonka menuje sa lodyha a tvrdá, jako u

stromu, je pe. Niektorá lodyha je dutá, uzlinami zaopatrená; taká lodyha

menuje sa steblom, jako ku príkladu jame má steblo; ke je lodyha bez-

listná alebo šupinami zaopatrená, menuje sa úponkou.
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695. 696.

STONKY.
OBRAZ 695. valcovitá stonka, 696. plochá, 697. trojhranná, 698. štvorhranná, 699. uzlinovitá,

ÍOO. žabkovitá, 701. stonka s pupencami (Ohio Buckeye), 702. cudzopasná rastlina.

OBRAZ 703. znázoruje stonku ruže a jej pichláe, 704. kukovité pichláe, 705. formovanie

pichláa z buniek, 706. formovanie žihadla koprivy, 707. žihadlá vigandie, 708. pichláe divizny.

Také rastliny, ktoré majú lodyhy, menujeme bylinami a ktoré majú

pne, to sú kriaky alebo stromy.

Stonky rozoznávame poda vzrastu, rozvetvenia, prierezu, povrchu atd .

Poda vzrastu môžu by stonky prosté, složené, plazivé, otáajúce atd'.; po-

da rozvetvenia sú vidlikovité, vstriene atd*.; poda prierezu sú stonky

okrúhle, trojhranné, štvorhranné atd'.; poda povrchu môžu by hladké,

lysé, žlaznaté a iné.

Pne majú kôru, ktorá je na poiatku zelená a neskoršie tvrdá a skoro

vždy rozpuklá. Steblo obyajne pozostáva z viacerých stavcov, ktoré robia

ho pevnejším. Na vyššie udaných obrazoch znázornené sú rôzne stonky,

lodyhy a stebla.

LISTY.

Na stonkách vytvárajú sa pupienky a z tých rastú listy, alebo kvety.

Listy na stonkách hrajú takú úlohu, ako v udskom tele púca. Rastliny

listami nielen že z povetria berú potrebnú výživu, ale ony nimi vdýchajú

i kyslík. Žilky na spodnej strane listov sú vyduté a jemnými vláskami opa-

trené, žeby sa na ne prach zachytával a ich dýchanie neobmedzoval.

Niektoré listy sú vždy zelené — trvalé a iné opadúvajú; tie posledné

na jase žitnú a opadujú a na jar zase rastú. Nezelené listy menujeme šu-

pinami.

Listy pozostávajú z epele a z rapíka. Tá asf, kde je list k stonke

pripevnený, menuje sa pošva a medzi listom a stonkou je úžabie, v ktorom

obyajne nachádza sa pupen.

Listy rozpoznávame da ich postavenia, da ich rapíka, da ich epele

(okraju a podoby) atd*.; na nasledujúcich vyobrazeniach vidíme rozma-
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OBR. 709. OBR. 710. OBR. 711. OBR. 712. OBR. 713.

OBRAZ 709. list a úponky, 710. listy vyzerajúce jako chrbtová kos, 711. ružové listy. 712.

vidlinatý list, 713. C, epe; R, rapík ; P, pošva; U, úžlabie.

714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722.

OBRAZ 714. list srdcovitý, 715. vrúbkovaný, 716. okrúhly, 717. bradovitý, 719. konitý, 719.

smrzaený, 720. tupý, 721. ostrý, 722. konitý.

723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730.

Y
OBRAZ 723. list iarkovitý, 724. lopatovitý, 725. jednoduchý, 726. vajcovitý, 727. kopijovitý,

728. opane kopijovitý, 729. vajcovitý, 730. opane vajcovitý.

731. 732. 783. 734. 735. 736. 737. 738. 739.

OBRAZ 731. list okrúhlastý, 732. zmrzaený, 733. klinovitý, 734. šipovitý, 735. srdcovitý, 736.

zvonkóvitý, 737. uchovitý, 738. Padvinovitý, 739. stylovitý.

740. 741. 742. 743. 744.

OBRAZ 740. list vlnovitý, 741. zubkovitý, 742. trovitý, 743. svinutý, 744. zvraštený.
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746. 746. 748.

OBRAZ 745. mladý list zdvojnásobnený, 746. súložný, 747. lupinatý, 748. list s okrajovými

pupenkami.

749. 750. 751.

OBRAZ 749. list zúbkovaný, 750. ostro-zubkovaný, 751. tupo-zubkovaný.

762. 753. 754. 755. 756. 757.

OBRAZ 752. list pílovitý, 753. berkovitý, 754. rozštiepený, 755 a 756. berkovitý, 757. kuderavý.

758. 759. 760. 761. 762. 763.

OBRAZ 758. do 763. znázoruje sperené listy.

764. 765. 766. 767. 768.

OBRAZ 764. trojlist, 765. štvorlist, 766. pätlist, 767. dvojnásobný trojlist, 768. sedemlist.

769, 770. 771. 772.

OBRAZ 769. listy a úponky, 770. listy a stopky, 771. stopka a úponka. 772. stoDka-
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nite formy listov, ktoré môžu by ohnuté, zdvojnásobnené, šupinaté, súložné,

vidlinaté, palmovité, vejárovité, nerovnostranné, iarkovité, podlhovaté,

kopijovité, vajcovité at,

KVETY.

Kvet je povolaný alej rozmnoži rastlinu, aby ona po jednoronom
živote nezahynula, ale aby doniesla semeno, z ktorého by na budúci rok vy-

rástla rastlina. Niektoré rastliny majú kvet dokonalý, t. j. i pel i mateník
je na jednom kvete; taký kvet menujeme jednodomovým kvetom. Kde je

na jednom steble alebo na jednej stonke len kvet s pelom a na druhom
steble len kvet s mateníkom, taký kvet menuje sa dvojdomovým, ako ku
príkladu konope; na jednom steble je pel (múka kvetná) a na druhom
zase je kvet s mateníkom.

Pri rozberaní kvetu vidíme najprv lepenky, potom na malých stykách

mechúriky a na prostriedku väšia styka s okrúhlou hlavikou; to je mate-
ník; teraz ke pel v tých mechúrikoch dozreje, hlaviky rozpuia sa a ná-

sledkom alebo vetra, alebo viel, alebo chrobáikov býva prenesený na ma-
teník, kde zane klíi a pustí stebielko až dolu do kapsiky mateníku,

kde sú zárodky semiaka, ktoré oplodí, (A. Bážik.

)

Tá as stonky, na ktorej je kvet prirastlý, menuje sa stopkou. Von-
kajší kruh okvetia (perianthium) je zelený a menuje sa kalichom a vnútorný

kruh je koruna.

Kalich môže by nadtrhlý, lievikovitý, zvonkovitý, pohárovitý, polo-

pyskatý at., jako to vidíme na obrazoch 773 do 777.

Jako kalich, tak aj koruna môže by rozmanitá, jako to nasledujúce vy-

obrazenia pokazujú. (Strana 605.)

SEMENO — PLOD.

Zovajšia as alebo obálka menuje sa pošvika (pericarp) a jej vnú-

tro jadrom. Na ovocí rozpoznávame zovajšiu pošviku (exocarp), stred-

nú pošviku (mesocarp) a vnútornú pošviku (endocarp) a v jej vnútri je

jadro. (Vidz obraz 797, znázorujúci erešu. ) V jadre je zárodok, z

ktorého môže vyrás nová rastlina. Na vyobrazeniach vidíme:

PESTOVANIE LIEIVÝCH RASTLÍN.

So zemovedou zaobera sa nebudeme; nás zaujíma tu len orná vrstva

a túto musíme zna. Oraná vrstva môže by složená z piesku, z hliny alebo

zo zurovej látky — humusu. Tie tri látky su zväša v zemi miešané.

PÔDA.
Ke zem obsahuje asi 70 p. c. piesku, je kyprá, ahko sa zohreje ale

aj ahko vychladne, neslieva sa, vodu prepúša, i poas vekých dažov je

nie vemi mokrá, — taká pôda menuje sa piesonatá.

Ke zem obsahuje len asi 50 p. c. múu, je lipkavá, dá sa miesi, slieva

sa, ke uschne stiahne sa a puká, vodu ažko prepúša, — takú pôdu me-

nujeme hlinastou.
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Obr. 777

Obr. 773 Obr. 774 Obr. 775 776

OBRAZ 773. kalich nadtrhlý, 774. zvonkovitý, 775. dvojnásobne zvonkovitý, 776. trúbkovitý-

alebo rúrovitý, 777. polopyskatý; a) trojzubý, b) dvojzubý pysk.

Obr. 778 Obr. 779 Obr. 780 Obr. 781

OBRAZ 778. kruhovitá koruna, 779. zvonkovitá, 780. pohárovitá, 781. lievikovitá koruna; alej

Obr. 782 Obr. 783 Obr. 781 Obr. 786

OBRAZY 782. tanierovitá, 783. trúbovitá, 784. páskovitá, 785. polopyskovitá a 786. nadtrhlá
koruna.

Obr. 789 Obr. 790 Obr. 791

OBRAZ 789. vlašský orech, 790. prierez citrónu, 791. prierez uharky.

Obr. 792 Obr. 793 Obr. 794 Obr. 795

OBRAZ 792. semeno mlienika, 793. kridlasté semeno katalpy, 794. krídlasté semeno jedlice,

795. ovocie muSkatálového orieika.
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Obr. 796 Obr. 797 Obr. 798

OBRAZ 796. pošvika feniklu, 797. ereša; e) exocarp, m) mesocarp, en) endocarp. S) zárodok;

obraz 789. ovocie rulíka (belladonna).

Ke zem obsahuje aspo 10. p. c. vápna, je bielo-šedá, vodu rýchlo

prijíma, a ju rýchlo i prepúša, — takú zem menujeme vápenistou.

Ke je zem asto suchá, ahká, ierna, mastná, avšak nieto v nej ani

soli, ani vápna at., takú zem menujeme borovou pôdou. **Je to pôda ako

dobre omastené jedlo bez soli; bohatá na humus, niet v nej soli a preto ze-

liny dostávajú mastnú, nesolenú ztravu a nemôžu ži tak, ako lovek nemôže

jies samú mas."
Každá rastlina potrebuje zvláštnu pôdu, ktorá pred sejbou musí sa ob-

robi, pripravi, pohnoji. Známos obrábania pôcjy a jej rozumné hno-

jenie je základom dobrej úrody.

Najlepšie hnojivo je kompost; je to ni inšie, ako shranie smetí a od-

padkov v gazdovstve sa nachodiacich na jednu kopu a polievanie hnojovicou.

K tomu cieu môže sa upotrebi senné výhryzky, rez z píly, blato z cesty, pýr

z role, plevel zo záhradiek, popol, sadza, — jedným slovom všetko, o môže
zhni. Strojené hnojivá delia sa na tri triedy: hnojivá dusíkové, hnojivá

draslové alebo kalia hnojivá fostorové (kostíkové).

Ku dusíkatým hnojivám patria "Cilský liadok", ktorý je vemi bohatý

na dusík; alej sirkový pavok (ammoniak), ktorý sa dorába zo svietiaceho

plynu, alebo kde koks dorábajú. Mnoho dusíku má v sebe i krv a apráve

je tento dusík surový, dá sa dobre upotrebi ku hnojeniu.

Ku draslovým hnojivám patria draslo (kalí) koncentrované jako ku prí-

kladu chlorové draslo, potom kainit, karnalit, krugit, silvinit, polihalit a iné.

Tu náleží i popol apráve ten nemá výlu!ne len draslo, lebo obsahuje asi

6 p. c. fosforu, 6 drasla a 10-15 vápna uhliatého.

OBRÁBANIE PÔDY.
V pôde nachádzajú sa mnohé výživné látky pre vzrast rastlín, ale sú

zväša surové a preto musia sa pripravi. Zem musíme obrába, úhori,

kopa preto, lebo tie surové, výživné látky nemôžu by korienkami vssávané

ke nie sú rozpustené, pripravené. Maštalný hnoj má v sebe všetky potrav-

né látky pre rastliny v surovom stave (okrem hnojovice) a predsa hlavnú

jeho iastku — pavok — rastliny nemôžu spotrebova, musí sa najprv pre-

meni na sanitru pomocou tepla, kyslíka a iných štiav — skrze povetrnos

a len tak potom môžu korienky výživu do seba vssáva.

PREO ORIEME ZEM?
Od orby závisí úroda. Pri plytkej orbe v hrudnatej a sliatej zemi ani

ten najlepší hnoj nedonesie žiadneho úinku. Pri zlom obrábaní pôdy i
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hnoj, i zrno i robota je daromná. Dobrým oraním pôdy surové látky vy-

stavené sú povetriu a tým sa, tak reeno, prevaria; a aby povetrie všade do-

šlo, preto orieme zem, ponadvihujúc tú vrstvu, v ktorej budú korene rastlín

a tá naplnená povetrím stane sa skrze orbu schopnou, aby sa v nej stal che-

mický process. Oranie teda má po prvé ten cie, žeby sa surové látky vy-

stavily povetriu, aby ich toto prevarilo; oraním nevyžitá as zeme prijde na

povrch a v nej povetrie prevedie svoj chemický process, plocha zeme sa

rozšíri, lebo brázdy kolmo sa ukladajú, aby takto väšiemu prevetrovaniu

boly vystavené a väšiu as mráz zastihnul a zem mohla vo väších rozme-

roch vymrznú. Toto je cie jasennej oraky. Jarná oraka má ten cie,

aby nevyžitá spodná pôda prišla na vrch, v ktorej sa viac výživných látok

nachodí, ako vo vrchnej, ovšem v neprevarenom stave, aby ich povetrie pre-

menilo na strovitené a zasiate obilie, aby ich do seba vssalo. Pôda má sa

oraním ím melkejšou urobi lebo od toho závisí vzrast rastlín. V melkej

pôde korene rastlín hlboko sa rozkladajú a ím je kore bohatší, tým lepšie

rastie rastlina. V poškrabanej pôde korene nemôžu sa rozprestiera. Naj-

lepšie obrábanie pôdy je jej skopanie, len že je to i najdrahšie. Kopaním
pôda sa najlepšie skyprí, popretína a stane sa melkou.

Pri obrábaní pôdy máme pamäta i na kynoženie plevela. Je to dar-

možrút rolí, odberá im šavu a zvlášte okopávaninám je škodlivý.

SEJBA.

Klíivos semena je hlavná okolnos, lebo od tej môžeme dúfa, že

zrno zíde a bude dobre rás. Klíivos diktuje i cenu semena; ím je väšia

klíivos, tým je semeno drahšie. Na siatie má sa bra najvyvinutejšie

semeno, lebo ono má najsilnejšiu klíivos, je úplne zdravé a schopné plodu.

Druhy, fajty, môže si sám hospodár vypestova.

Pri siatí zadržme nasledujúce pravidlá: Okopovániny majú sa riedko

sadi, ponevá potrebujú ku výžive mnoho vody a ke sú husto sadené, pre

nedostatok vody zakrpatejú a zostanú drobné. Podzimné siatie môže by
hustejšie a síce preto, lebo mnoho ho neprezimuje a potom ono jarnú vlhkos

vie lepšie využi. Pri hustom siatí bude mnoho slamy i zrna, lenže bude to

liché. Jarné, vasné siatie má sa riedko sia a neskoré siatie husto. Pri

vlhkom podnebí sejme riedko, lebo tu sa rastliny ahko zakorenia.

Semeno seje sa po oráine rukou laebo do riadkov; tá posledná sejba

odporuuje sa zvlášte tam, kde pozdejšie treba bude byliny okopáva a ple.

Hrubé semeno hrabami zahrabeme; drobné semeno posypeme zemou re-

šetom presievanou; celkom drobné semeno doskou do zemi vtlaíme.

(Za povinnos si držím poakova sa veactenej firme Burroughs Wel-

come & Co. z Anglii , za 8 vyobrazenia, ktoré mi láskavé z Anglie zaslala a

ktoré znázornené sú na LXXIV, LXXV, LXKVl a LXXVll. tabukách.)

SBIERANIE LIEIVÝCH RASTLÍN.

Stonky, lodyhy, stebla a listy sbierajú sa, ke vegetácia rastlinná na-

chádza sa v plnej sile t. j. ke kvety poínajú sa rozvíja. Kvety a listy

listové sbierajú sa hne po rozvinutí, lebo vtedy sú najaromatinejšie (ubo-

vonné).
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Ovocie sbierame pár dní pred dozrením.

Drevá sbierajú sa pred lisnatením alebo po odpadnutí listov.

Korene rastlín roných a dvojroných sbierajú sa v jaseni a korene mno-
holetých (trvalých) rastlín na jar.

Kôry sbierajú sa rovnako jako stonky t. j. poas plnej vegetácie.

Sbieranie prevádza sa za peknej, suchej pohody, lebo za vlhkého po-

asia sbierané rastliny tratia lieivú silu.

SUŠENIE RASTLÍN.

Vemi šavnaté stonky, lodyhy, stebla, listy a kvety majú sa suši vemi
rýchle, najlepšie na vzdušných, ale tônistých miestach rozložené na papieri

alebo na zvláštnych, k tomu cieu prihotovených drôtových rámoch — v

sušiarach. Vo vyhrievaných miestnosach, na pache at. sušíme rastliny

len vtedy, ke je poasie daždivé.

Semená sušia sa v dobre ventilovaných izbách, alebo na pachách v

kuchyni slabo hriatych a asto musia by prevetrované.

Kôry dreva nevyžadujú zvláštnu pozornos; môžu by sušené rýchlo

alebo pomaly.

Korene sušia sa (celé, alebo sa rozkrájajú na menšie iastky) na vzduš-

ných miestach alebo nadievajú sa na mocné niti, jako sa to deje pri sušení

húb.

JAKO ROBI NÁLEVY — AJE?
(Infusion.

)

aje sa nikdy nevaria. Korene, kvety a listy sa s vriacou vodou za-

paria, zaparenina sa precedí, osladí a pije teplá alebo studená. Ku osladeniu

ajov potrebujeme cukor alebo med. Na šialku horúcej vody bereme toko
byliny, koko sa zmestí medzi tri prsty t. j. od pol do jednej uncie na pint

vody. Caj sa má robi kažctý de. Ke si chceme viac aju naraz pripra-

vi, musíme k nemu primieša alkoholu, pálenky alebo brandy, aby sa aj
nezkazil.

JAKO ROBI ODVARY?
(Decoction.

)

Odvarmi menujeme také lieky a nápoje, ktoré sa pripravujú varením

látky vo vode, víne, octe, at. Poas varenia hrniec má by zakrytý. Oby-

ajne berie sa jedna unca látky, z ktorej chceme odvar robi, na pint vody.

Korene^ kôru, bobule a lodyhy varíme za dlhšií as, kdežto listy a kvety,

jestli su sušené, polievame vriacou vodou, ako sme to spomenuli pri nálevoch.

Bobule a jadrá malý by sa v mažiare roztlc a väšie byliny, korene a kôra

na kúsky pokrája, aby sa z nich lieivá sila lepšie vytiahla.

MIEŠANINY.

Kde ide o miešaniny sostávajúce z korea, kôry, kvetu, a listu, pokra-

ujeme takto: Najprv varíme kôru, kore alebo lodyhu a ke sa to za 5

—

10 minút povarilo, dodáme kvety a listy, nádobu pokrývkou zakryjeme a
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LXXIV.TABUXA.

ALL RIOHTS KESERVED BCKROUOHS WELLCOME t CO.

GATHERING HYOSCYAMUS (Hyoscyamus niger)

'Wellcome' Matéria Medica Farm

OBRAZ 799.

Sbieranie ierneho blenu (Hyosciamus niger. L.) na farmách
"Burroughs Welcome & Co. v Anglii."

ALL KIGHTS RESKRV K1.Í.COHB * CO*

A FlELD OF DATURA (Datura stramonium)

'Wellcome' Matéria Medica Farm

OBRAZ 800.

Durman (Datura stramonium. L.) rodiace pole, na farmách
"Burroughs Welcome & Co. v Anglii.'-
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LXXV. TABUKA.

ALI. RICÍHTS RESEKVED EURKOUGHS WELLCOME & CO.

DiGITALIS ( Pigiínlis ýurýurca) in FLOWER
'Wellcome' Matéria Medica Farm

OBRAZ 801.

Náprstník (Digitalis purpurea. L.) v kvete, na farmách

"Burroughs Welcome & Co. v Anglii."

ALL RIOHTS RESERVED ElRKUl'GHS W 1. 1. (- O 31 E & CO.

Gathering Digitalis
'WeJ'.come' Matéria Medica Farm

OBRAZ 802.

Žnivo náprstníka na farmách

'Burroughs Welcome & Co. v Anglii."
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ALh R IOH1

A Fie:

LXXVI. TABUKA.

Iv E L L AD o N N A -/'_
'Wellcome' Matéria Medica Farm

>i 1.1.1.UOME 4 CO.

tlladonna)

OBRAZ 803.

Rulík rodiace pole (Atropa Belladonna, L.) na farmách
"Burroughs Welcome & Co. v Anglii."

^ - -ív;^

ALI. RIOBTS RESBKTSD BU R RO CU BS WE LLCOM E » C<

CCLDEN Seal (Hydrasts cantuiensi')

'Wellcome' Matéria Medica Farm

OBRAZ 804.

Zlatý alebo žltý kore (Hydrastis canadensis. L.) na farmách
"Burroughs Welcome & Co. v Anglii."
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LXXVII. TABUKA.

HOEING BETWEEN YOUNG BELLADONNA PI.ANTS
"Wellcome' Matéria Medlca Farm

OBRAZ 806.

Okopávanie mladých rastlín rulíkových.

^J|^JMM||JIh111ÍJ
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LXXVIII. TABUKA.

OBRAZ 807.

Kaskara sagrada.
OBRAZ 808.

Krížové korene.

OBRAZ 809.

Celidon.

OBRAZ 810.

Oregonské divé hrozno.
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LXXIX. TABUKA.

OBRAZ 811.

Succus alterans.

OBRAZ 812.

Juncus.

OBRAZ 813.

Indiánska konopa.

hne odstavíme odvar na stranu, nechajúc ho za štvr hodiny stá. Teda

najprv trfeba tuhé asti vari a listy alebo kvety len doda a odvar hne
odstavi. ím alej varíme korene alebo kôru, tým silnejší bude odvar.

JAKO ROBI TINKTÚRY?

K tomu potrebujeme istú fašu, alkohol a vodu. Na jeden pint roz-

riedeného alkoholu dáva sa obyane jedna unca byliny, z ktorej chceme si

tinktúru zrobi. Ponevá alkohol je niekedy slabší a niekedy vemi silný,

preto k vyrábaniu tinktúry môžeme upotrebi dobrú žitnú pálenku. Dajme
tomu, že si chceme zrobi praslikovú tinktúru. Do istej faše vhodíme

jednu uncu (za hrs) prasliky a nalejeme na u dobrej žitnej pálenky. Po-

tom fašu dobre zaštopujeme, odstavíme na mierne teplé miesto a necháme

za týžde stá (samo sebou sa rozumie, že fašou z asu na as potriasame,

aby sa to dobre rozmiešalo). Potom sa môže tekutina scedi a v istých
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faštikách odloži. Takým spôsobom môžeme si rozmanité tinktúry na-

robi. Tinktúry predávajú sa v každej lekárni hotové. Pri užívaní dajme
pozor na dávky, ponevá niektoré užívajú sa len po kvapkách a iné vo vä-
ších dávkach.

PRÁŠKY.

Z rastlín, koreov, kôry a kvetov robia sa prášky, ktoré tiež užívajú sa

jako lieky. Kde ide o prášky, tam rozumieme, že korene at. majú by na

jemný prášok v mažiari utlené a cez sitko presiaté. Predávajú sa v lekár-

ach hotové.

SPIS LIEIVÝCH RASTLÍN.

Pri každom lieku udané sú latinské a anglické mená a preto môžete si

ich kúpi v jakejkovek lekárni, i sa tam slovensky hovorí alebo nie. Pri

niektorých nájdete i iné udové mená. Dávky majú sa vždy prísne zadrža,

zvlášte pri užívaní liehových výahov.

ADRUE.
Latinsky: Cyperus Articularis. — Anglicky: Adrue, Antiemetic.

V Jamaike užíva sa kore, z ktorého si udia robia odvar a pijú ho

proti vekému vracaniu pri žltej horúke. Má vemi príjemnú, aromatickú

chu. Zahrieva a napomáha žalúdok a revá. Doktor Coven predpisoval

tekutý extrakt (Fluid Extr. of Adrue) po 20—30 kvapkách vo vode tri

razy denne. Trpiaci na nezáživnos (Dyspepsiu) najdú vraj v om poteši-

tený liek. K, dostaniu v lepších lekárach.

AGARIK.
Latinsky: Boletus purgans, P. — Anglicky: Agarik, Spunk, Tinder.

Iné mená: Drevomorka.

Je to huba, ktorá rastie na suchom dreve. Výah z tejto huby užíva sa

proti dráždivosti pátera a miechy, proti boastiam v nohách a ramenách a

nemilému citu, ke sa nám zdá, akoby nám nieo po tele chodilo. Mieša

sa aj s druhými liekami, predpisovanými proti zácpe a neporiadkom žalúd-

ka. Dávka 5 do 8 kvapiek na cukri tri razy denne.

Biely Agarik (Agaricus albus) predpisuje sa proti poteniu suchotinárov

a užívajú ho i ženy pri vysušení prs po odlúení dieaa.

Je ešte tak zvaný Feliarsky Agarik — Surgeon's Agarik (Fungus chi-

rurgorum), z ktorého za dávnych ias vyrábalo sa práchno. Práchno slúžilo

udom ku kresaniu oha a feliarom ku prikladaniu práchnovitých nití na

rany, vredy atd'., práve tak, ako sa v terajšom ase bavlna upotrebuje. Huby
varily sa v hrncoch za 3—4 hodiny, potom sa na slnku vysušily a mlatkom
dobre nabily, na niti rozdriapaly a prikladaly na rany. S nitkami práchna

vypaovali si udia bradavice a síce tak, že jednu nitku na jednom konci

zapálili a ke už dobre tlela, priložili ju horiacim koncom na bradavicu a
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OBRAZ 814.

ALOE.

držali na nej (vypálili ju), kým sa bradavica nedala odstráni. Bradavice

potom odpadly a miesta po odpadnutí asi na tretí de sa zahojily.

ALOE.
Latinsky: Aloe Socotrina, Baker. — Angl. : Socotrine Aloe.

Miešanina z prášku aleového 1—2 razy na

špiku noža smieraného s lyžikou medu, preistí

žalúdok dokonale. Zväša mieša sa s inými lát-

kami. Dobrú miešaninu nadobudneme si takto:

V ezmi

:

Aleového prášku na špiku noža

Prášku z bazového kvetu 2 lyžiky

Prášku z fenugreku štvr lyžiky

Prášku z vlašského kôpru 1 lyžiku

Vriacej vody 2 šialky

Všetko nechaj stá za 10 minút, potom jednu šial-

ku môžeš vypi hne a druhú šialku na druhý de.
Dobré služby koná i alo«ová voda, ktorú si pripra-

víme takto: Na kvárt vriacej vody vezme sa jedna lyžika aloeového prášku

a varí sa za pä minút. Do vychladnutého odvaru zmoí sa plátenko a pri-

kladá na vredy, rany, at. Slabé, kapravé oi majú sa tou vodou vymýva.
Ked* na niektorom mieste nemôže sa nová pokožka otvori, jako sa to asto

stáva pri ranách, v takom páde posypujeme ranu aloeovým práškom tak, aby

celá rana bola s práškom dos hrubo pokrytá. Potom sa rana obvije istým
obväzkom, po om sa vemi rýchle hojí. (Kneipp.)

ALVELOZ.

Lat. : Euphorbia haterodoxa, M. — Angl. : Alveloz.

V Brazílii užíva sa pri hojení rán a syphilisu. V
lepších lekárach predáva sa tekutý výah v 6 uncio-

vých sklenikách, z ktorého užíva sa poda predpisu

pri každej sklenike udaného. Môže sa mieša i s va-

selínom a užíva jako mas na rakoviny a na rany

syphilistické. Má vemi dráždiacu silu.

AMARANT.
Lat. : Amarantus caudatus, L. — Angl. : Velvet Flower.

Iné mená: Aksamietka, Aksamietnica.

Suché, na prach utlené listy zastavia jakékovek krvácanie, zvlášte kr-

vácanie u žien pri mesanom istení. Amarant pomáha aj pri veneriných

chorobách, jestli je zavasu užívaný. Caj (jednu lyžiku na šialku vriacej

vody) pije sa po šialke ráno i veer. Z prášku užíva sa po pol lyžiky v

mlieku alebo v teplej vode tri razy denne. Naše prababky pomáhaly si tým-

to práškom proti vyrážkam na tele a proti zimnici. 2eny užívaly ho pri
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zastavení mesaného istenia, ke ono povstalo následkom prechladnutia.

Octový výah užíval sa ako mazadlo (linment) na natieranie opuchlých,

vytknutých, boliacich miest. Zastaralé rany amarantovýrn práškom zasypo-

vané, rýchle sa hoja.

AMBRÓZKA. (Vi Svetlík.)

ANANÁS.
Lat. : Ananás sativa, L. — Angl. : Pine Apple. — Iné mená: Bohochlebník.

Chýrený taliansky lubár V. Marcano dokázal, že ananásová šava je

vemi silným, zažívanie napomáhajúcim prostriedkom. To potvrdil aj R.

H. Chittenden (Trans. Connecticut Academy, Vol. VIII.), dokazujúc, že

jednoduchá ananásová šava je vemi stála, pevná, silná, trávenie napomá-
hajúca látka. Oprobujte nasledujúcu miešaninu:

Na jeden pint ananásovej šavy vezmite lyžku pepsinu (možno kúpi
v lekárni) a dobre rozmiešajte. (Jestli si to sami chcete pripravi, preítajte

si lánok v tejto knihe, kde som opísal, jako robi šavy.) I samé ovocie

ananásové tiež dobre úinkuje, zvlášte proti dyspepsii.

ANDELIKA.
Lat.: Angelica archangelica, L. — Angl: Angelica.

Iné mená: Anjelika, Anjelský kore. Kore sv. Ducha, Anjelská pomoc.

V Amerike najviac užívajú americkú andeliku (Angelica Atropurpurea).

Mladé listy a lodyhy možno užíya jako varivo a v cukru žavarované dáva-

jú vemi dobrý, žalúdok posilujúci a zažívanie podnecujúci prostriedok.

Nadôležitejšia as tejto rastliny je kore, o ktorom udia za dávnych ias

tvrdili, že chráni loveka od nákazy, ba že vraj zaženie aj zlých duchov, a-
rodejníkov atd'., a že kto ho nosil pod jazykom, ten bol od všetkých nehôd

slobodný. Ale nech bude jako chce, toko je predsa isté,, že andelikový

kore bol a je vemi rozšíreným prostriedkom. Už i Anglík Gerard hovo-

ril, že: "If you do but také a piece of the root, and hold it in your mouth, or

chew the samé between your teet, it does most certainly drive away pesti-

lent air."

Odvar z andeliky podnecuje a silí nervstvo, úinkuje na vymiešovacé

ústroje tela a preto potrebuje sa pri slabosti žalúdka a riev, proti kolike,

nadutiu, proti neporiadkom púc, priedušnice a prieduchov, hystérii a až-
komysenosti; dáva chu k jedeniu a vôbec silí telo. Sušené korene, listy

a lodyha utlú sa na prášok, z ktorého potom môže sa užíva na špiku noža

tri razy denne. Vínny odvar robí sa tak, že dáme na pint vína jednu unciu

prášku a z toho popíjame tri razy denne. Octový výah slúži na obklady

alebo jako vodika na umývanie rán, vredov atd'. Tak samo užíva sa vnú-

torne i zvonku aj liehová tinktúra, ktorá môže sa smieša s pálenkou a užíva
po lyžke tri razy denne. Dobrú andelikovú miešaninu zrobíme si takto:

Vezmi Pálenky 1 pint

Andelikového korea 4 uncie

Kozlíkového korea 1 malú lyžiku

Pomaranovej korky pár kúskov
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Nechaj to všetko stá za tri alebo štyri dni, potom prece, osla me-
dom, ke chceš a užívaj po troške ráno i veer.

ANIS.
OBRAZ 816.

ANIS.
Lat. : Pimpinella anisum, L. — Angl. : Anise.

Iné mená: Anýž, Onaj z, Potešite riev.

Naši predkovia pomenovali anis "Solamen In-

testinorum", o znaí "potešite riev". Tinktúra

vemi blahodarne úinkuje pri neporiadkoch prie-

dušnice, vyluuje šliam pri kašli, zvlášte jestli si mi-

mo tinktúry zrobíme aj a pijeme ho za tepla. Do-
brú essenciu si zrobíme, ke smiešame jednu unciu

anisového oleja s pintom pálenky alebo liehu vodou
rozpusteným. Dávka: 10— 15 kvapiek na cukre

viac ráz denne. Jestli lovek cíti nespokojnos ná-

Uedkom zlého trávenia, nech užije jednu lyžiku
anisovej essencie alebo "Anisetky" a nemoc prejde jako by odal. Má sa

užíva v šialke horúcej vody a pi hne pred líhaním. Detské dávky majú
by o mnoho menšie da veku.

ARNIKA.
Latinsky: Arnica montana. L,

Anglicky: Arnica, Leopard' s Bane.

V lekárstve užíva sa najviac tinktúra vodou
rozriedená, apráve aj odvar z arniky môže sa uží-

va pri pohmoždeninách, ranách, vytknutiach, otl-

eninách, odreninách at. Ponevá tinktúra, ktorá

sa robí z jednej uncie arniky a z jedného pinta lie-

hu, je dos silná, preto má sa rozriedi a síce tak,

že na kvárt vody bereme asi 60 kvapiek tinktúry a

tou vodou potom omývame poranené miesta a pri-

kladáme v nej omoené šatky na rany at., ktoré

však, náhle oschly, majú sa zamiea. Rozriedený

výah môže sa užíva jako liniment na natieranie boastných miest. Z arni-

ky robí sa i mas, ktorá má vemi hojivú silu a priaznivé úinkuje na rany.

Recept na robenie tejto masti nájdete v "Lekárskom receptáre".

ÁRON.
Latinsky: Arum meculatum, L.

Anglicky: Indián Turnip, Devis ear, Adder's root, Jack-in-the-pulpit.

Iné mená: Tvár sv. Jána, Zmizec, ertove uško, Áronová brada at.
Celá rastlina je vemi jedovatá a preto treba da veký pozor pri jej

užívaní. Vínny odvar dobre úinkuje proti neporiadkom žalúdka, riev,

zmenšuje horúku, pomáha pri zastaralom kašli, záduchu a rheumatismu

(hostcu). Vemi dobrú miešaninu zrobíme si takto:

Vezmi Korea Áronového 4 lyžky

Prskorea 2 lyžky

Škorici Yl lyžky

OBRAZ 817.

ARNIKA.
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OBRAZ 818.

ÁRON.
OBRAZ 819.

ÁRON AMERICKÝ.

Jalovcového dreva

Bedrníku

Cukru

Vi lyžky

2 lyžky

1 2 lyžiek

Všetko má by na prach utlené a dobre rozmiešané. Dávka: Jednu ly-

žiku tri razy denne.

BABÍ HNEV.
Latinsky : Ononis spinosa, L. — Angl. : Rest Harrow.

Iné mená: Jahlica.

Vínny odvar pomáha pri chorobách peene (jatier),

moového mechúra a vyháa kamene. Octový odvar po-

máha jako liniment pri rheumatisme a handrika namáa-
ná do odvaru môže sa priklada na opuchliny. Pri chro-

nickom hostcu odporúa sa odvar z korea i z listov tejto

rastliny, k omu dodáme fenyklu a nieo cukru. Pije sa

1—3 pinty na de. Môžeme si aj S3rrup pripravi a síce

takto: Vezmeme jednu as babieho hnevu, jednu as fe-

nyklu, trocha citrónovej korky a šavy, trocha pomaran-
ovej šavy a cukru toko, aby z toho povstal hustý syrup.

potrebujte len toko, aby sa cukor dobre rozpustil, iným slovom, aby liek

bol dos hustý.

OBRAZ 820.

BABÍ HNEV.

Vody k tomu

BABl ZUB.
Latinsky: Paretrum. — Anglicky: Toothwort.

Rastie v temných lesoch; kore vyzerá akoby bol z mnohých zubov

složený; listy podobajú sa konopným, len že sú kratšie a kvet je fialkovej

barvy. Odvar z korea alebo prášpk na rany prikladaný, hojí ich a pomá-
ha i pri pruhu a pri zašliamovaní riev.

BABKA. (Vi Kolocier.)
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LXXX. TABUKA.

No. 1. Baza; No. 2. Jeda (Sosna); No. 3. Šalvia; No. 4. Puškvorec; No. 5. Chvostík; No, 6.

Petrkú; No. 7. Púcnik ; No. 8. Sladi; No. 9. Lykovec tVlie Lyko) ; No. 10. Kokoška; No. 11.

Jaterník; No. 12. Hermanek ; No. 13. Vlašský kôpor.

BAELOVÉ OVOCIE.
Latinsky: Belae Fructus, Br. — Anglicky: Bael Fruit.

Je to indické ovocie a úinkuje proti behake, úplavici a proti neporiad-

kom žalúdka a riev. Odvar robí sa tak, že dáme štyri stolové lyžky ovocia

do pinty vriacej vody a ke vychladne, pijeme po pol šialoke viac ráz den-

ne. Tekutého extraktu, ktorý sa predáva v lepších lekárach, užíva sa po

jednej malej lyžike tri razy denne.

BALDRIAN. (Vi Kozlík.)

BARVINOK.
Lat. : Clematis recta, L. — Angl. : Upright Virgin's Bower.

Je to mnoholetná, europejská rastlina. aj z barvinku užíva sa proti

rheumatismu, lišajom, syphilisu, svrabu a proti boleniu hlavy. Barvinok

púdi mo a pôsobí potenie. Prášok potrebuje sa ku zasypaniu hniloby vre-

dov a rán.

BAYKURU.
Lat. : Statice Brasiliensis, Boiss. — Angl. : Baycuru.

Baykuru pochodí z Brazílie a v lekárstve užíva sa kore. O tom kôre-
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ni hovorí sa, že má vemi silnú sahujúcu moc a užíva sa zvlášte j ako klok-

tadlo pri Heení boastného vredovitého hrdla a úst, — a prášok ku zasy-

pávaniu škrofovitých vredov. Odvar užívaný jako striekadlo pomocou

striekaky liei bielotok. Vnútorne užíva sa z Extraktu 5 do 1 kvapiek

na cukre. K dostaniu v lekárach pod menom "Baycuru root" alebo "Fluid

Extract of Baycuru".

BAZA ierna (chabza).
Latinsky: Sambucus nigra, L. — Angl. : Black Elder.

Baza je vemi užitoná rastlina. Naši predkovia vážili si ju lepšie než

my. V terajšej dobe voláme si lekára pri každom i najmenšom onemocnení,

kupujeme lieky za drahé peniaze, lebo o prírodných liekoch neznáme ni.

Z bazy dá sa uži všetko. Kore z jarý vykopaný, dobre oistený rozreže

sa na malé kúsky a z toho pripravuje sa aj proti vodnatieke. Ke sú

údy aj oteklé a napuchnuté, po užívaní aju stav sa obyajne polepší. Caj

z olúpanej bazovej kôry pripravený, pomáha rovnako, ako aj z korea.

Mladá, zelená kôra mierni boas pri ahkých opáleninách. Caj z listov a

kvetov istí krv a užíva sa žvlášte pri kožných vyrážkach za niekoko dni

po šialoke pred raajkami (na laný žalúdok). Zelené listy s mátou pepr-

nou smiešané hoja boliace oi a vka. Caj z lístkov bazových tak isto dobre

úinkuje na oi. Z kvetu pripravuje sa vemi jemná voavka (parfum). Z
bazového kvetu pripravuje sa tiež aj chutný pokrm tak zvaný "kosmatica".

Pripraví sa z mlieka, vajec a múky riedke cesto, do toho sa dajú isté bazové

kvety a to všetko upraží sa na masle v rozpálenej peci. Pokrm ten je nielen

chutný a výživný ale i ahko ztravitelný a zdravý. Svieže kvety namoené
do vína alebo do octu prikladajú sa na boastnú hlavu a pomáhajú i pri

nespavosti. Svárený kvet bazový s veprovým sadlom (šmalcom) a pretla-

ený cez plátno, dá nám dobrú mas na rôzne boliaky a vredy. Bazový
kvet smiešaný s lipovým kvetom, mátou peprnou, medukou, hluchavkou a

inými, (všetky dobre vysušené) dávajú sa do mieškov a prikladajú sa na

boastné údy pri lámke, hostcu a iných opuchlinách. Caj z kvetu užíva sa

k poteniu, totiž v takých chorobách, kde potenie pomáha, jako ku príkladu

pri prechladnutí, chrípke at. Do aju môžeme da trochu citrónovej šavy
a pi pred spaním, alebo ráno na laný žalúdok. Caj bazový môže sa užíva
i na vyplakovanie hrdla, proti zapáleniu hltanu a mandov. Vôbec pri kaž-

dom prechladnutí má sa ten aj užíva. ierne ovocie bazové dáva nám
šavu, z ktorej môžeme si zrobi vemi vkusnú omáku (siós) k rybovému

pokrmu. Sušené ovocie zastaví behaku. Z bazového dreva dajú sa robi

rozmanité veci. Z toho vidíme, že málo ktorá rastlina je tak užitoná jako

ierna baza, z ktorej všetky iastky dajú sa upotrebi. Bazový aj istí krv,

silí celý organismus a mal by by v každom dome.

BAZA NIZKÄ.
Lat. : Sambucus ebulus, Lin. — Angl. : Elder.

Tá baza má kore široko rozvetvený; lodyha prostá asi I—2 metre vy-

soká; listy pílkovité; kvet biely a ovocie ierne. Vôa rozmakaných listov

je nepríjemná a vôa kvetov mandovitá; chu jahôd sladko-horkavá. Caj
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Z korea púdi mo a dobré služby koná v chorobách advín, vodnatieky

zvlášte brušnej. Na šialku horúcej vody bereme jednu lyžiku prášku z ko-

rea a pijeme po pol šialke ráno i veer. Šava z ovocia môže sa upotrebi

ku barveniu vína. Na všetkých rastlinách nachádzajú sa malé hubky, ktoré

— jako to Steckel tvrdí — priložené na zapálené vka oné, pomáhajú
dokonale.

BAZALIKA.
Lat. : Ocimum basilicum, L. — Angl. : Basil, Sweet Basil.

Lodyha vetvistá, štvorhranná, do 50 centime-

trov vysoká; listy vajcovité, hladké temno-zelené,

pílovité; kvety biele a sú obúbeným pokrmom
viel; chu aromatiná, vôa príjemná, ubovonná.

Rastie zväša v južnej Asii a od roku 1548. v
Európe. Odvar zo semena bazalikového slúži ja-

ko oberstvujúci nápoj zvlášte pri horúkach, pri

boastnom moení a rezáku, silí žalúdok a odháa
^^^^^^^\^"'J' vetry. Proti zácpe hotoví sa aj s vínom a s olivo-

vým olejom a z takto pripraveného aju užíva sa
OBRAZ 822. ^ 1 v, . j -7 , ' U -
BAZALIKA. asi jedna lyzka 4 razy denne. Z.a dávnych cias

dávali naši predkovia bazaliku do kúpea k omu
miešali aj matu peprnú. Odvar z korea užíva sa proti pieskom moovým,
vodnatieke, podagre, rheumatismu a syphilisu. V Nemecku robia tak zvaný
drevený aj, ktorého jednou asticou je bazalika. K robeniu tohto aju
alebo odvaru vezmeme

Gvajaku 5 asti.

Korea bazalikového 3 asti,

Dreva sladkého 1 as.
Dreva nebeckého (Sassafrass) 1 as.

Všetko má by dobre rozkrájané, z toho robí sa odvar a užíva sa po

lyžkách vnútorne a tiež jako striekadlo (klistýr).

BEBEERU.
Lat. : Nectandra rodoei, Schomb. — Angl. : Bebeeru.

V lekárstve užíva sa kôra (Nectandrae Cortex) z korea, o ktorom

sa píše, že pri silnom krvácaní žien nielen zastaví krvotok rýchlejšie, než jaký-

kovek iný prostriedok, ale že ke je užívaný v malých dávkach medzi asmi
(mesanými isteniami), zachráni ženskú od alšieho silného krvácania. K
tomu cieu predpisujú sa 2—3 gránové pilulky, ktoré sa užívajú každé tri

hodiny jedna. Jako proti-periodický prostriedok majú sa užíva pä gránové

pilulky. Dávka: jednu pilulku každé dve hodiny. Bebeeru rastie v južnej^

Amerike; strom je asi 60 šuchov vysoký a dáva nám tak zvané "greenheart"

drevo.

BEDRNIK.
Lat. : Pimpinella saxifraga, L. — Angl. : Small Burnet Säxifrage, Saxifraga.

Iné mená: Bedrenec, Lomikame, Trebníek.

Je to trvalá rastlina. Kore vretenovitý, listy peristé; lodyha 1—2 stopy
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vysoká, nieo rozvetvená; kvety drobné, biele alebo ružové; ovocie podobné
anisu, ale menšie, brunátne alebo ernasté; vôa aromatická a chu ostrá,

peprná. Odvar z korea pije sa proti záduchu, neporiadkom žalúdka a proti

neporiadkom mesaného istenia. Ako kloktadlo užíva sa pri chrípke a boa-
stiam hrdla. Pri porazení jazyka žuje sa kore. Odvar z bedrníká odporu-

uje sa tiež jako obkladok na rany pomocou handriky alebo runíka. Vý-
ah (tinktúra) z dvoch lyžiek bedrníká na pint pálenky, užíva sa po 20 kvap-

kách na cukre pri zapálení hrdla.

BEUCA. (Vi Pelynok.)

BENNE LISTY.
Lat. : Sesamum indicum, L. — Angl. : Benne Leaves.

Táto indická rastlina pestuje sa teraz zväša v západných štátoch Ame-
riky. Užíva sa aj alebo odvar proti behake, úplavici at. erstvé listy,

do zimnej vody namoené, tvoria hustú, hojitenú látku, ktorá sa obyajne
užíva po šialoke dva razy denne. Jakonáhle cítime neporiadky žalúdka ale-

bo riev môžeme smelo užíva tento liek.

BENEDIKT.
Lat. : Benedicta caryophilata.

V Európe varia kore vo víne a užívajú odvar proti porazeniu (šaku)
po jednej šialoke ráno i veer. Odvar pije sa teplý. Jestli držíme kore
zamdleným uom pod nosom, to ich oberstvuje a privodí k sebe.

BERKYA.
Lat.: Pyrus Aucuparia, Gaert. — Angl.: Mountain Ash.

Malý europejský stromek, ovocie ktorého obsahuje zvláštny cukor tak

zvaný sorbinose. Odvar z ovocia užívali udia proti škorbutu a aj z listov

proti zlatej žile. Caj berkyový s vínom pomáha pri kameu, žltake a vod-

natieke. Starí udia užívali listy proti pokúšaniu hadom a vretenice. Tlstí

udia píjali aj proti tlstote.

Celá rastlina má sahujúcu silu. Tak sa zdá, že americká berkya (Pyrus

Ameriana — American Mountain Ash) má tú samú silu a môže sa práve

tak upotrebi j ako europejská berkya.

BERTRAM.
Lat. : Achillea nobilis, L. — Angl. : European Milfoil.

Prášok s vínom varený zaistaví mesané istenie u žien; rozmiešaný .s

nesoleným maslom alebo sadlom, prikladá sa na rany a vredy; aj pomáha
proti neporiadkom žalúdka a bielym úplavom; udia, ktorí nemôžu mo
drža, majú užíva tento aj stále a za dlhší as. Kore môže sa požuva,
alebo na prach utlie sa a tak užíva sa "ta špiku noža viac ráz denne.

Bertramový výah robí sa z dvoch lyžiek prášku a z pinta pálenky alebo

alkoholu vodou rozpusteného. Dávka: 10—20 kvapiek na cukre pár razy

denne. K dostaniu v lekárach.
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BETONIKA.
Lat. : Betonica officinalis.L. — Angl. : Betóny.

Iné mená: Bukvica, Ranohoj.

Betonika je trvalá alebo dlhoroná rastlina; lodyha 30—50 centimetrov

vysoká, vlami pokrytá; listy srdcovité alebo oválne; kvety jasno bu temno

purpurové; chu ostrá, horko-aromatiná, sahajúca; vôa balsaminá. Rastie

divo na lúkách, v lesoch po brehoch okolo ciest. Jedno talianske príslovie

hovorí: "Vende la tunica en compra la betonica" — o znaí: predaj kabát

a kúp si betoniku. V Anglii pijú aj s mliekom varený proti chronickým

boastiam hlavy. Prášok užíva sa na zasypanie vredov a rán, napomáha trá-

venie a srniešaný s medom dobre úinkuje proti kašu a krátkemu dychu.

Odvar vínny vyháa hlísty, silí peeu, zastavuje bô v bokoch a v revách,

a smiešaný s medom napomáha mesané istenie; dobré služby koná i pri

spadnutí materníka, krvácaní z; nosa a z moového úda.

BEIZLIST (Clown's Lungwort).

Užíva sa ako púcnik.

BIELOBRÁDOK.
Lat. : Chionathus virginica, L. — Angl. : Old Man's Beard,

Fringe Tree, WKite Beard.

V lekárstve užíva sa kore a kôra, z ktorých robí sa odvar a výah. Do-

bré služby koná pri lieení peene, dyspepsie, a všeobecnej slabosti. Odpo-
rúa sa ženám proti neporiadkom mesa-
ného istenia a materníka a asto smieša

sa s odvarom jednorožca (Unicom).

Dávka z odvaru 2 lyžky tri razy denne.

Z tinktúry môže sa užíva po 30—60

kvapkách tri razy denne. V juhozem-
OBRAZ 821. ských štátoch robia si bitters-y z korea

BIELOBRÁDOK. i * J • ' * ^-^ • i _ • ' vi
a z kôry, daju totíz jednu unciu prasku

do pinty liehu a nechajú to stá za pár dní a z toho potom pijú po pol pohá-

rika tri razy denne zvlášte v rheumatických nápadoch. Dr. J. H. Henning

hovorí, že proti žltake je to tak reeno "špecifikum" a predpisuje tekutý

Extrakt (Fluid Extract of Fringe Tree) po 15—20 kvapkách tri razy denne.

Možno si nadobudnú v bársktorej lekárni.

BIELOUST.
Lat.: Gnaphalium margaritaceum, L. — Angl.: Cudweed.

V Európe užívajú odvar a aj proti púcnym nemociam, katarom a z

vonku prikladajú obklady namoené do odvaru na rany, vredy atd.' Naši

predkovia znali si tú rastlinu ceni, avšak v lekárstve sa vemi málo užíva.

BIRŠALMA. (Vi Gdul'a.)

BLAHOVINÍK.
Lat. : Eucalyptus globulus, L. — Angl. : Eucalyptus, Fever Tree.

Blahoviník alebo Eukalyptus pochodí z Austrálie, kde v niektorých
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okoliciach sú celé lesy eukalyptové. Z listov vyrábajú étherický olej, ktorého

lieivé skutky známe boly od dávna obyvatestvu Austrálie. Užívali olej i

zdnuka i zvonku. Vnútorne môže sa užíva s medom a zvonku jako liniment

na natierania boliacich astí a jako prídavok do kúpeov. Olej môže sa

upotrebi takto:

Kúpe: Do vody, v ktorej sa chceme kúpa, dodáme dve lyžky jedáce

oleju; silí nervy, svaly a úinkuje i na obeh krve.

Natieranie: Natieranie olejom boliacich miest má vemi blahodarné úin-

ky, zvlášte jestli najprv priložíme na boliace miesta horúce obklady asi za

desa minút a potom natierame telo olejom tak, aby vsiaknul do kože.

Podagra: Proti podagre, boastiam kríža, at. užíva celé kúpele raz

denne asi za jeden týžde; do kúpea dajú sa dve lyžky oleja a vnútorne užíva

sa po 5— 10 kvapkách na cukre tri razy denne.

Rheumatismus : Vypari telo v teplej vode alebo v pare a po osušení

dobre namasti celé telo olejom; vnútorne užíva po 5— 10 kvapkách s

medom tri razy denne.

Katar: Proti kataru, zapáleniu priedušnice, prechladnutiu at. natiera

zachvátené miesta olejom; krém toho da asi za lyžiku do misy horúcej

vody a vdýcha paru nosom a ústami.

Rany: Na rany prikladá sa handrika namoená do oleju.

Olej môže sa upotrebi proti všetkým chorobám, kde ide o vnútorné

oistenie jako proti chorobám žalúdka, riev, púc, škrofam, záduchu, bo-

leniu hlavy, krku at.
Proti zimným nohám: Vymoi nohy v horúcej vode, do ktorej dáme

5— 10 kvapiek oleja. To sa má robi aj pri návale krvi do hlavy.

Ako umývadlo: Potrebuje sa na vymývanie úst, hrdla, nosa, diasen; kto

chce ma pekné vlasy, dobre urobí, jestli si ich natiera olejom každý veer.

Smrad v izbe: Olej potrebuje sa i jako desinfekný (proti-hnilobný) pro-

striedok; jestli pokropíme izbu za lyžiku olejom, o kratký as povetrie sa

zlepší.

BLCHAVEC.
Lat. : Erigeron annuus, L. — Angl. : Fleabane.

Rastie vono jak v Európe tak aj v Amerike. Odvar napomáha moenie
a dr. De Puy predpisoval svojim pacientom tekutý extrakt a tinktúru po pol

lyžiky tri razy denne. Avšak olej má najväšiu silu a predpisoval sa asto
proti neporiadkom moových ústrojov, vnútorným krvácaniam at. asi po
10— 15 kvapkách tri razy denne.

BLEN.
Lat. : Hyoscyamus. — Angl. : Henbane.

Rozoznávame Škvrnitý Blen alebo Bolehlav, (Conium maculatum, L.),

ierny Blen (Hyoscyamus niger, L.), Biely Blen (Hyoscyamus albus. L.) a

Egyptský Blen (Hyoscyamus muticus. L.) Ponevá všetky druhy sú vemi
opojné, uspavé, preto v domácom lieení môžu sa užíva len zvonku. Ob-
klady blenové pomáhajú pri žalúdkových, svalových a mechúrových koch,
kolike atd. Ku obkladom berie sa 2 lyžky blenového prášku a 6 lyžiek ano-
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vého semena a na to dolievanie pol pinty horúcej vody, rozmiešame a prikla-

dáme na dotyné miesta. Extrakt a šava, vnútorne užívané, majú vemi
dobroinné úinky proti rakovine a jako tišite pri chorobách nervových, ale

k vnútornému užívaniu len lekár môže ten liek predpísa. Blenová nnias

úinkuje proti zlatej žile; robí sa takto: Jedna uncia blenovej tinktúry roz-

mieša sa s 1 unciami sadla (šmalcu) a ke sme to dobre rozmiešali^ ma-
stíme okolie koneníka ráno i veer. Olej blenový užíva sa j ako liniment

na natierania boastných miest.

ierny blen predpisuje sa proti dráždeniu mechúra, hystérii a kom.
I ierny blen užíva sa len na predpis lekára. erstvé lieky rozmakané a pri-

ložené ako obkladok, uavujú miestne boasti.

BLYŠTEK.
Lat. : Ranunculus. — Angl. : Crowfoot.

V botanike rozpoznávame viaceraké druhy tejto rastliny: Blystek figo-

vý (Ranunculus ficaria, L.), Blyštek cibuovitý alebo guzovitý (Ranunculus

bulbosus, L.), Blyštek plamenný (Ranunculus flammula. L.) a iné. Skoro

všetky druhy blyšteka majú dráždivú silu a úinkujú na srdce jako jedy. V
malých dávkach môže sa užíva odvar alebo aj proti flegme a jako obkla-

dok na vole a proti lišajom.

BLUŠTÍK (Bretan zemský).

Lat. : Glechoma hederacea, L. — Angl. : Ground Ivy.

Rastie v lesoch a na mokrom poli; kore vláknatý; lodyhy poetné,

štvorhranné, plazivé; kvet modravý, zriedka ervený alebo biely; chu trpko-

hoká; vôa slabá. V lekárstve užívajú sa listy. Caj robí sa z jednej hrsti

listov na pint vriacej vody a pomáha proti chorobám moových ústrojov,

zimnici, zašliamovaniu prs, púc, žalúdka a riev.

BOBKOVÉ DREVO.
Latinsky: Laurus nobiis, L. — Anglicky: Buckbean Laurel.

Starí herbári hovorievali, že bobkový strom chráni loveka od diabla,

arodejníkov, bosoriek a od hromu. Galen spomína, že bobkový list suší

a má vekú hojitenú silu. Bobky (Myrica Cerifera) sú vplyvné proti uhryz-

nutiu a pokúšaniu jedovatého hmyzu; bobky rušia mesané istenie u žien

a smiešané s medom pomáhajú proti kašu, vyháajú vetry a silia na mo.
Sediaci kúpe z odvaru bobkových listov je výborným prostriedkom pre že-

ny, ktoré majú neporiadky maternice. Olej potrebuje sa na natieranie boast-

ných lánkov, uvov, žalúdka, riev a materníka. Vnútorne užíva sa po 5-

1 O kvapkách na cukre.

BOBRÍK.
Latinsky: Menyanthes trifoliata, L. — Anglicky: Buckbean.

Iné mená: Trojlist, Vachta, Trojca Vodná.

Táto rastlina má tri listy a preto udia pomenovali ju trojlístom. Caj

bobríkový pije sa pri žalúdkových nemociach, silí trávenie a pomáha pri pú-
cnych a kožných chorobách. Nemoený v špirituse dáva horký nápoj žalúd-
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LXXXI. TABUKA.

No. 14. Borievka; No. 15. Colombo; No. 16. Krvný kore (Sanguinaria) ; No. 17. Zlaté nitky;

No. 18. Veronika; No. 19. Slez ; No. 20. Lobelia ; No. 21. Biely kore (Asclepias tuberosa) ; No. 22.

Jalovec; No. 23. Stillingia.

kový. Odvar robí sa z dvoch lyžyiek bobríku na pajnt vody a užíva sa po

dvoch lyžkách stolových tri razy na de. Listy namoené do silnej, žitnej

pálenky asi o týžde dávajú výbornú horkú, ktorá užíva sa proti chorobám

žalúdka. Ešte lepšiu horkú (Bitters) môžeme si zrobi takto:

Vezmi Korea horcového (gentian) tri lyžky

Cintarii tri lyžky

Pomraanovej kôry tri malé lyžiky

Škorici jednu malú lyžiku

Sodnatého uhliitanu (Carbonate of Sóda pol lyžiky

To všetko dáme do jednej kvartovej faše a nalejeme na to pol kvarty

špiritusu a pol kvarty vody a necháme stá za sedem dní. Potom precedíme

a do precedenej tekutiny dáme pol funta cukru a horká je hotová.

BOLEHLAV. (Vi Blen škvmalý.)

BÔHOJ. (Vi Divizna.)

BOROVNICE — BOROVKA.
Latinsky: Vaciinium myrtillus, L. — Anglicky: Blueberry.

Ponevá borovnice potrebujú sa na rozmanité nemoce, každá dobrá
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gazdiná postará sa, aby bez nich nebola. Kto trpí na ahké rozvolnenie, nech

pohryzie z asu na as niekoko suchých borovníc a tak pohryzené nech

polkne. Dobrý výah (boroviak-tinktúru) môžeme si pripravi nasledujúcim

spôsobom: Dáme jednu alebo dve šialky borovníc do jednej faše a naleje-

me na ne špiritusu alebo pálenky a necháme to stá za pár dní. Cím alej
stojí, tým lepší bude výah. Pri chronických i krvných behakách rozmieša

sa jedna stolová lyžka z toho výahu v jednej kvarte horúcej vody a z toho

pije sa každé dva alebo tri hodiny po jednej šialke. Výah užíva sa po 10.

kvapkách alebo viac na cukre.

BOŽCOVÁ BYLINA.
Latinsky: Monotropa uniflora, L. — Anglicky: Ice plánt.

Kore potrebuje sa proti detskej padúcnici (Psotník) a tancu sv. Víta.

Užívajú ho asto i proti nervovej nespokojnosti a rozdráždeniu. Môže sa po-

trebova namiesto opiumu. Šava alebo odvar z korea zastrekuje sa pri

kapavkách a pri neporiadkoch mechúra.

Dávka z prášku asi pol lyžiky 2—3 razy denne.

BOŽIE DREVKO.
Latinsky: Artemisia abrotanum. L, — Anglicky: Southern Wood,
Užíva sa proti závratom hlavy, žltake, posiluje pamä, istí krv a po-

máha vraj i proti hluchote. Prababky užívaly ho pri chorobách advín, lebo

ženie na mo a liei rezák; zaháa dýchavinos, utišuje kaše a vyháa hlí-

sty. Ženy užívajú aj alebo odvar proti silnému mesanému isteniu a ne-

poriadkom materníka,

BOŽIE POTEŠENIE. (Vi Svetlík.)

BRETAN (Americký).

Latinsky: Ampelopis quinquefolia. L, — Anglicky: American Ivy,

Táto rastlina užíva sa proti škrofam, vodnatielke a chorobám kožným.

Z odvaru užíva sa 2 lyžky každé dve hodiny a z tinktúry 15—20 kvapiek

tri razy denne.

BREST.
Latinsky: Ulmus fulva, L. — Angl, : Elm.

Obklady namoené do odvaru kôry, korea a listov pomáhajú pri po-

lámaní kostí, proti vredom, zapáleniu a opáleniu tela. Caj z kôry pôsobí

lahodne proti kašu; mlieny odvar z kôry dobré služby koná pri nemociach

žalúdka, advín a mechúra.

BREZA~ IERNA.
Latinsky: Betula lenta, L. — Anglicky: Black Birch,

Caj z brezových listov užíva sa proti advinovým a mechúrovým kame-

om, proti pakostnici, vodnatielke a ako kloktadlo úst a hrdla. Vnútorná

kôra brezy potrebovala sa v dávnych asoch proti zimnici. Olej brezový

pôsobí ako hojitený prostriedok na Eczemu a iné kožné vyrážky, V niekto-

rých krajoch vyrábajú z brezy víno, pivo a ocot.
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BRESKYA — BROSKVA.
Latinsky: Amygdalus persica, L. — Anglicky: Peach.

Listy majú preháaciu silu a preto aj uživa sa proti zácpe, proti nepo-

riadkom žalúdka a riev. Výah z listu tíši bô pri kolike a kameoch. Po-

trebuje sa 10—20 kvapiek na cukre. Potrebuje sa i olej v miernych dáv-

kach. Výah z breskyových kôstok roztlených (dve lyžky na" pajnt pá-

lenky) užívaný po jednej lyžike tri razy na de, liei bielotok, zimnicu a sla-

bosti tela. Výah (tinktúra) robená z kôry breskyovej dve lyžky na pajnt

špiritusu, liei vraj žltaku. Syrup (aj smiešaný s cukrom) reguluje stolicu

a vyháa hlísty u detí. Dáva sa po lyžike tak dlho, dokia revá neúinku-

jú. Caj z kôry je jedným z najlepších liekov proti moeniu krvou a proti

krvácaniu vnútornému. Môže sa užíva i proti vracaniu. Listy namoené do

horúcej vody a prikladané na žalúdok a revá, pomáhajú pri zapálení. 2eny
trpiace na ranné vracanie, majú užíva 2—4 lyžky aju každé dve hodiny.

BREZUKA.
Latinsky: Haematoxylon campechianum, L. — Angl. : Logwood.

Je to strom 20—40 šuchov -vysoký. Drevo potrebuje sa zväša na vy-

rábanie barvy a atramentu (tinty). Odvar z dreva užíva sa v lekárstve proti

chronickým behakám, úplaviciam a detskej cholere. Veké dávky môžu
viac škody narobi jak dobra. V Amerike predáva sa Extrakt pod menom
**E.xtractum Haematoxyli, US.P."

BRáT.
Latinsky: Polymnia uvedaha, L. — Anglicky: Bear's Foot,

Da "Newer Mat. Med, 53" vemi dobré služby koná odvar alebo aj
pripravený z tejto rastliny proti malárii a chorobám sleziny. Každý lekár-

nik môže vám ho zaobstara.

BRSLEN OBECNÝ.
\

Latinsky: Euonymus europaeus. ~— Anglicky: Wahoo.
Iné meno: Kazské klobúky,

Všekty asti jeho sú horké a olej pôsobí dávenie. V Európe potrebovali

ho ako prostriedok proti svrabu a všom. Americký Brslen (Euonymus ame-
ricanus) dáva nám tinktúru "Euonymin", ktorá sa predpisuje lekármi pri ža-

lúdoných chorobách a proti obaženému moeniu.

BRUSINKA.
Latinsky: Barosma betulina. — Anglicky: Buchu.

V lekárstve užíva sa proti zapáleniu mechúra, advín a moovodov.
Užívaním aju z Buchu predídeme tvoreniu sa kameov v mechúre. Užíva
sa aj proti kataru mechúra a proti vodnatielke. Vyháa z dutín nashromaž-

dené tekutiny. Prof. Wilson hovorí, že predpisoval svojim pacientom tink-

túru proti kapavke s vemi dobrým úspechom. Jej hlavné úinky sú na po-

hlavné a moové ústroje. Dosa z tinktúry 10— 15 kvapiek vo vode každé 4

hodiny. Z prášku berie sa na špiku noža tri ráz na de s asu na as pol

šialky ráno i veer.



680 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

LXXXII. TABUKA.

Obr. 836
Obr. 839

OBRAZ 824. blen; 825. biely kore; 826. capí nosík; 827. božie drievko; 828. betonia; 829.

ertova úzdika; 830. kapra ; 831. hadí jazyk (žihadlo); 832. emerica ierna; 833. bolehlav; 834.

celer; 835. atelina; 836. devasil; 837. brutnák ; 838. ekanka obecná; 839. emerica americká.

BRUTNÁK — BORÁK.

Latinsky: Borago oficinalís. — Anglicky: Borage.

Caj užíva sa proti melanchólii, vekému klopaniu srdca, hystérii a ner-

vovej slabosti. Dojky pijú aj zo semena robený, aby viac mlieka malý ku

nadajaniu kojencov. Syrup z kvetov tíši nervy. Vínny nástoj užíva sa

denne proti slabosti zažívacích ústrojov.
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BUK.
Latinsky: Fagus. — Anglický: Beech.

Listy bukové majú chladivú a sahujúcu silu a preto blahodarne úin-

kujú ako odvar na zapálenie opuchliny. Prášok smiešaný s istým, nesole-

ným sadlom alebo so šmalcom a prikladaný na rany, suší a hojí ich.

BUCHU LISTY.
Latinsky: Fólia Buchu. — Anglicky: Ruchu Leaves.

Sú to suché listy z "Barosma betulina, Thunberg". V lekárstve užíva

sa odvar, aj, tinktúra, tekutý extrakt a olej proti chorobám pohlavných a

moových ústrojov, ako proti piesku, chronickému kataru a dráždeniu me-

chúra, moovodov, predstojnej žlazy, ažkému moeniu at. Z aju užíva

sa po jednej šialke, avšak najlepšie je užíva tekutý extrakt ( Fluidextractum

Buchu) po malej lyžike tri alebo štyri razy denne.

BUKVICA BIELA.
Latinsky: Herba paralysis, L. — Anglicky: Cowslip.

aj z tejto rastliny užívajú udia proti poreizeniu, boasti hlavy a údov.

Vemi dobre pomáha proti podagre. Vnútorne pije sa aj po šialokách rá-

no i veer a zovnútorne prikladajú sa do aju moené obklady na zachvátené

miesta.

APÍ NOSÍK.
Latinsky: Geranium maculatum, L. — Anglicky: Granesbill. .

Iné mená: Potoný kore, Kakos.

Odvar užíva sa proti laksírke a ervienke a ku vystrekovaniu pri kapav-

ke a bielotoku. Rozmakané lístky prikladajú sa na boliaky, vredy a rany.

I sušené listy môžu sa vyvari vo vode, potom zamoíme handriku do od-

varu a prikladáme na rany.

CELER — ZELER.
Latinsky: Apium graveolens. — Anglicky: Celery.

Lieba celerová odporúa sa v chorobách mechúra, pakostnici, hostca a

v chorobách nervových. K tomu cieu vezmeme asi tri celery, oistíme, roz-

krájame a uvaríme. Odvar pije sa cez de pár razy ako"]polievka a uvarené

celery majú sa tiež jies. udia kriví, kuhaví, ktorí trpeli na pakostnicu,

hostec at. za dlhý as, vylieili sa tou liebou. Odvar z listu, dve lyžky na

pint vody s mliekom smiešané, pije sa proti zakatáreniu púc a uduseniu hla-

su. Dr. Pereira vyzkúmal, že celer obsahuje sirku, látku proti rheumatismu.

Gibson Ward vyslovil sa, že varený celer je nielen potravou, ale aj istiteom
krve a že kto užíva celer ako pokrm, do toho sa rheumatismus nechytí. Se-

meno celerové vyháa vetry a pôsobí na adviny. Výah celerový môžeme
si zrobi, ke dáme dve lyžky prášku celerového na pint špiritusu. Dávka:
pár kvapiek s vodou.
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CELIDON.
Latinsky: Chelidonium ixiajus, L. — Angl. : Celandine.

Iné mená: Nebeský dar, Vlašoviník.

Prášok smiešaný so sadlonn hojí zlatú žilu. Vínny odvar, užívaný den-

ne istí krv, napomáha peenú a Kojí vredy. Olej z celidonu hojí oné ne-

moce. Výah (tinktúra) liei choroby peene a berie sa 10—20 kvapiek na

cukre alebo vo vode.

; CESMINA (EURÓPSKA).
Lat. : Ilex aquifolium. — Angl. : European Holly.

Iné mená: Lesná kopriva, Bodavá palma, Ostrolist.

V lekárstve užívajú sa listy pre látku, ktorá sa v nich nachádza (llicin),

zimnici. Rozvarená kôra prikladá sa na vredy. V Brazílii a v Paraguayi ce-

smina paraguayská (Ilex Paraguensis), malý ker s vene zelenými listami, z

ktorých pripravuje sa v Amerike aj pod menom "Jezuitský aj" alebo "Yer-

ba". Tento aj obsahuje mnoho caffeinu a preto má príjemne dráždivú silu.

CESNAK.
Lat. : Allium sativum. — Angl. : Garlick.

Olej má dráždivú silu a jako liniment užíva sa na natieranie života, proti

náhlemu alebo chronickému zapáleniu priedušnice a nervosnosti detí. Ces-

nakové strapky rozmakané a jako flajster na prsia priložené pomáhajú pri

zapáleniu púc, nervosnosti ba i proti zlej nemoci (U. S. P.). Najlepšie je

kúpi si v lekárni cesnakový syrup (Syrupus Allii Sativi), z ktorého užíva sa

1—2 lyžiky tri razy denne.

CIBUA.
Lat. : Allium Cepa. — Angl. : Onion.

Cibua užíva sa ako zvonkajší, dráždivý prostriedok proti boasam zub-

ným a nervovým, alebo ako obkladok, jestli chceme vred k jatreniu privies.

Cibua potrebuje sa ako voací prostriedok pri mdlo-

bách a koch hysterických u žien.

Kúsok cibuli zastaví krvácanie nosa.

Peená cibua kladie sa na pohlavné asti tela pri

zadržaní mou u malých detí.

Šava z cibule užíva sa proti vodnatieike a prsnému

kataru, a na kúsok vaty nakvapkaná užíva sa proti boa-

Sam ušným.

Kúsok surovej cibuli priloženej na jame oný pomá-

ha lieivé. Natieranie lisých miest na hlave cibuou pod-

poruje vzrast vlasov a robí sa takto: Prerežeme cibuu na

poly a jednou polovikou natierame lysé miesta na hlave

raz denne. (Ku každému natieraniu potrebuje sa erstvá
OBRAZ 840.

CIBUA. cibul a.

)

Cibua je liekom proti bradavicam a kurím okám a

robí sa s ou takto: moíme cibuu v octe za 24 hodín,

"p()tom prerežeme ju na poly, rozbereme na vrstviky a takú jednu vrstviku
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LXXXIII. TABUXA.

Obr. 844

Obr. 841 Obr. 842 Obr. 843

^^^- «45 Obr. 846

Obr. 849 ^^^- 850

Obr. 853
Obr. 854 Obr. 855 Obr. 856

OBRAZ 841. bedrníkj 842. behenka ; 843. belica (nechrast) : 844. bielolist; 845. blen ierny;

846. blšník; 847. bradavník ; 848. celidon malý; 849. celidon veký; 850. cintária; 851. erme (krav-

ská pSenika) ; 852. husia tráva; 853. repík; 854. haia nôžka; 855. hermanok ; 856. huznik.
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priložíme na kurie oko alebo na bradavicu tak, aby pevne priliehala. Opa-

kujeme to dva alebo tri razy denne.

Jestli chceme vred, boliak (abcess) privies do zralosti, priložme na

vred napoly prerezanú a v horúcom popole na poly upeenú cibuu. Šava z

cibule dobre úinkuje pri omrznutí nôh. Vezmeme 4 cibule, rozrežeme ich,

nasypeme na ne pol šialky soli a necháme za pár hodín stá, aby sa šava z

cibule vyrobila. Tou šavou natierame omrznuté miesta a necháme vyschnú
pri ohni. Možno cibuu priviaza na nohy ako flajster (náplas) a necha
tak cez celú noc. Proti kašu, potrebuje sa cibua takto: Olúpeme jeden

funt cibuli a prerežeme na niekokých miestach tak, aby v celosti zostaly.

Potom varíme cibule v jednej kvarte vody a dodáme do toho 3 unce (6 po-

lievkové lyžky) medu a 4 unce (8 polievkové lyžky) medunkového alebo

cukerkandlového (Rock candy) cukru a to všetko varíme na miernom ohni

pomaly za tri hodiny. Konene necháme miešaninu vychladnú a po vy-

chladnutí precedíme cez sitko, vlejeme do skleniiek a dobre zakorkujeme.

Z toho sa užíva 3—4 lyžky na de. Francúzi užívajú asi 90 gránov cibule

denne proti padúcnosti. Jestli nás osa alebo vela uštipne, máme si hne
uštipnuté miesto cibuovou šavou potre.

So šupinami cibuovými barvia sa vekononé vajíka.

• CIBUA MORSKÁ.
Lat. : Scilla maritima, L. — Angl. : Squill.

Drobno rozkrájaná a v octe za tri dni moená cibua morská, užíva sa

proti vodnatielke, istí a hojí prsia, ženie na mo a pri vekých dávkach za-

príiní vracanie a laksírku. V lekárach možno dosta ocot a syrup (Acetum

Scillae a Syrupus Scillae)

.

CEDER.
Lat.: Thuja occidentalis, L. — Angl.: Arbor Vitae.

V lekárstve užívajú sa listy a mladé prútiky. Caj slúži proti zimnici,

kašu, horúkam a rheumatismu. Mas z prášku so sadlom smiešaná tíši

hostcový bô. Olej zaháa hlísty a tíši bô srdca. Dávka: 5— 10 kvapiek

na cukre.

CIKORIA — EKANKA.
Lat. : Cichorium intybus, L. — Angl. : Chickory.

Odvar z korea pije sa ako aj proti zašamovaniu žalúdka, slabému

tráveniu, napuchnutej peeni a proti neporiadkom sleziny a advín. Obklady

zaparené v odvare prikladajú sa na boastné prsia a žalúdok. Môže sa vari

s mliekom, vínom alebo s istou vodou. Na pint vody, mlieka alebo vína

berú sa obyajne asi dve dobré lyžky z korea na prach utleného a varí sa

za 5— 10 minút. Dávka: jednu šialku dva-tri razy denne.

CINTARIA.
Lat. : Erythraea centaurium. — Angl. : Centuary.

Iné mená: Hlistník, Zemežl, Centuria.

Naše staré prababky cenily si túto horkú rastlinu a uživaly ju proti zim-

nici, hlístam, žltake a proti pokazenému apetítu. Caj z cintárii vyháa
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vetry a kvasy zq žalúdka, silí a napraví šavy žalúdkové, zvláštne úinkuje

na adviny a peeu, je výborným liekom proti zácpe a iným neporiadkom

zažívacích ústrojov. Nemocní trpiaci na málokrvnos, na návaly krve do

hlavy at. nech hadajú pomoc v cintárii. Z aju pije sa po šialke dva

alebo tri razy denne a z tinktúry asi lyžiku tri razy denne

CITRÓN.
Lat. : Citrus limonum, L. — Angl. : Lemon.

Citrón je ovocie stromu zvaného vedeckým menom "Citrus Limonum."
Strom tento pochádza pôvodne z Indie, ale teraz je už sadený a udomácnený

vo všetkých krajoch majúcich teplé podnebie. Pravdepodobné je, že starí

Gréci a Rimania vôbec neznali citrón a až po as križiackych vojen zaalo sa

toto ovocie objavova v Európe. Teraz je už citrón známy všade a každému

jeho lieivé vlastnosti sú všeobecne uvedomené.

Skorbut.—^Jedna z najvýznamnejších vlastností citrónu je to, že sa osved-

il by vemi dobrým liekom proti škorbutu a za to lode, poberajúce sa na

dlhé cesty, vždy sú zaopatrené zásobou citrónov, alebo citrónovou šavou.

Osobám zastihnutým škorbutom, alebo ktorým táto nemoc hrozí, treba dáva
každé dve hodiny jednu alebo dve uncie (2—4 lyžky stolové) citrónovej

šavy pomiešanej s rovnakou mierou vody. Neskoršie dávka má sa menši
t. j. dáva sa len každé štyri hodiny.

Horúka.—oava citrónová dobre úinkuje i pri nápadoch horúky, ked*

chorý má stály a nesnesitený smäd a ke adviny sú v neporiadku, o sa

obyajne stáva pri nenadálych a periodiných prípadoch jako na príklad:

parlach, malária at. Citrónová šava je najpríjemnejším a najviac ober-

stvujúcim nápojom. Môže by dávaná i osladeno s vodou, jako "limonáda' ,

Je to starý anglický nápoj zvaný "Kráom nápojov"- a pripravuje sa nasle-

dovne: Dva citróny sa pokrájajú na okruželky a s dvoma uncami cukru dajú

sa do dvoch pajijtov vriacej vody; necha to vystudnu a potom užíva z

toho po jednej unce da ubovôle.

Lámka a Podagra.—Citrónová šava býva užívaná i v prípadoch ostrej

a chronickej lámky. Da úvahy mnohých významných uencov-lekárov, úi-

nok tohoto lieku obmedzuje tratenie síl a neriadnos pulsu, obahuje nápady

nemoce a boastí. Užíva sa v dávkach po jednej alebo dvoch unciach ahko
rozriedenej šavy citrónu tri-štyri razy denne. Ten istý spôsob užívania platí

i v prípadoch chrípky, "Grippu" a behaky.

Kaše, zachladnutie a zachrípnutie.—Niže udávame predpis vemi dobre

úinkujúceho lieku na obahenie a odstránenie kaša a prechladenia : Vez-

mi dve unce celého anového semena (whole flax-seed), vlož do jedného

pajnta vody (vriacej) odlož a nechaj stá za 3 hodiny; potom to prece cez

plátno, alebo cez husté sitko, vytla do toho dva citróny, osla da chuti a

užívaj studené. Dávka: Jedna unca (dve jedáce lyžice) dva-tri razy denne.

Žltaka.—Citrónová šava v dávkach o jednej jedácej lyžici viac razy

cez de je dobrým liekom proti žltake pochádzajúcej od nezáživnosti a zácpy.

Krvotok.—Limonáda, ím studenejšia, užívaná po jednej alebo dvoch

uncách nie len že hasí smäd, ale i bezprostredne odstrauje náchylnos ku

trateniu krve.
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Svrbenie okolo zadného reva.—^Citrónová šava je výtený domáci liek

proti svrbeniu okolo zadného otvoru a pohlavných ústrojov. Svrbiace iastky

treba potre dva razy denne citrónovou šavou.

Záškrt.——'Poniže je udaný lahodný liek na potenie a pri tom znamenite

úinkujúci na adviny, zamedzujúci oslabenie a horúku:

Vezmi Citrónovej šavy 2 unce

Vody 2 unce

Potom treba spravi druhú miešaninu: Vezmi '

Dvojuhliatnu sodného (Sóda bicarbonate) 1 drachmu,

Vody jedna drachma (asi jedna malá lyžika) 3 unce.

Každá miešanina má by osobitne spravená, lebo jedna s druhou musiru-

je, vrie. Poas nápadov z každého za jednu lyžiku smieša a tak uži musi-

rujúcu (perliacu sa) limonádu viac ráz denne.

Bolenie hlavy.—Na mnohé prípady bolenia hlavy vemi zdarné úinkuje

nasledovné: Dva razy denne treba uži musirujúcu limonádu, ako opísano

povyše proti záškrtu.

Vybielenie kože.—Bielu, jemnú kožu najahšie môžeme docieli potiera-

ním glycerínom pomiešaným s citrónovou šavou.

Otlaky a kurie oi.—Citrónový príkladok položí sa na otlak, alebo pri

mäkkých otlakoch položí sa medzi palce a obviaže sa na pár dní.

CITVÁR.
. Lat. : Radix Zedoariae, L. — Angl. : Zedoary Root.

Citvár užíva sa jako odvar alebo jako prášok. Z odvaru užíva sa

po dvoch lyžikách tri razy denne a z prášku na špiku noža 3—4 razy denne.

Hreje žalúdok, napráva a silí zaživanie, napomáha trávenie a liei koliku.

Zväša užíva sa s inými liekami. Dobrú citvárovú horkú môže si každý pri-

pravi, jestli vezme na pint vody a pint alkoholu lyžiku alebo dve citváru,

lyžiku aloesu, lyžiku horca (Gentian) trochu agariku a šafranu. To všetko

nechá sa stá za pár dní, potom sa dajú dve lyžky glycerínu a "horká" je

hotová.

Cepiky.
Lat. : Scutellaria lateriflora, L. — Angl. Scullup.

.
-^ V lekárstve užíva sa celá rastlina zvlášte europe-

skej epiky (European scullup — Scutellaria galeri-

culata. L.), ktorá rastie i tu v Amerike po niektorých

miestach, za dávnych ias užívali udia odvar proti

besnote, jako tiež proti neuralgii, kom a nervosnosti.

V lekárach predáva sa tekutý extrakt "Fluidextrac-

tion Scutellariae".

ERME.
Staré prababky dávaly aj z ermeu takým že-

nám, ktoré trpely na nemoce materníka, biele úplavy

(bielotok) a neporiadne mesané istenie. Teraz sko-

ro nikdy sa neužíva v lekárstve.
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ervené hlávky.
Lat. : Solidago Virga Aurea, L. — Angl.: Golden Rod.

Iné mená: Zlatý prút, Zlatoby.

Lodyha prostá asi na meter vysoká; listy vajcovito-podlhavé, pikovité;

kvety zlato-žlté, chu trpká — ostrá. Celá rastlina je bez vonná. Silný od-

var z lodýh užíva sa proti chorobám advín, mechúra a peene, púdi mechú-
rové kamene a pomáha pri zastavení mou. Odvar s vodou rozriedený slúži

jako kloktadlo hrdla a úst.

EMERICA. (Americká.)

Lat. : Veratrum viride, L. — Ang. : American Helleboro.

Užíva sa kore. Výah (tinktúra) z kôry je dobrým liekom proti ruži,

rheumatismu, neuralgii a pakostnici. Užíva sa i pri zapálení púc a prieduš-

nice, ale len na poiatku nemoce. Cemerica mnohé deti vylieila z padúcnice

a za dávnych ias potrebovali aj alebo odvar aj proti horúkam. Dávka z

tinktúry: 1 alebo 2 kvapky každé 2 alebo 3 hodiny. Náhle sa puls menší,

alebo jestli vracanie nastúpi, treba presta s užívaním. Veké dávky majú
obyajne zle následky a preto má sa da pozor, aby sa aj, odvar a tinktúra

užívali presne poda predpisu.

ernica.
Lat. : Rubus villosus, L. — Ang. : Blackberry.

Caj z listov zastaví krvácanie a behaku. Odvar užíva sa proti somár-

skemu kašu. Ovocie má tiež lieivú silu. ernicové víno mal si každý zrobi

lebo k tomu mnoho netreba ani práce ani iných

výdavkov a pridá sa v dome; (Vi Vinár-

stvo). ernicový syrup k dostániu v každej

lekárni avšak môže si ho každá gazdiná pri-

pravi.

ertova úzdiCka.
Lat. : Liatris špicatá, L. — Ang. : Button,

Snake Root, Devis Bit

Z korea robí sa výborné, proti boasam
hrdla pomáhajúce kloktadlo. Odvar pomáha
proti chorobám advín a boasam chrbta, ka-

pake a bielym úplavom žien. Dávka: z od-

,^or,*-7 or o
varu pol šialky tri razy denne. Z tinktúry

ERNICA. pár kvapiek na cukre dva alebo tri razy.

ervená LOBODA. (Vi Divý Majorán).

ervená psinka. (Vi Potmechu.)

Cervcový kore.
Lat. : Phytolacca decandra. — Ang. : Poke Root.

Mnohí lekári predpisujú ho proti syphilisu, škrofam, hostcu a chronic-

kým kožným chorobám. Z odvaru užíva sa 2 lyžky tri razy denne a z tink-

túry pol lyžiky vo vode tri razy denne.
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ertove lajno.
Lat. : Ferula asafoetida. — Ang.: Asafoetida.

V lekárstve užíva sa guma. Jestli ke a zácpa soslabily životnú silu a

zažívacie innosti nie sú pravidelné, asafoetida poskytuje pôsobivú pomoc
lebo urýchluje trávenie a zväšuje prirodzený pohyb riev. Jej inos na

revá je rýchla a prenikavá, poskytujúc rýchlu pomoc v hystérii, proti kram,
zvláste ke sú revá zapchaté. Užíva sa po jednej pilulke tri razy denne.

Z tinktúry po 10—20 kvapkách poda potreby. Tinktúru a pilulky možno
kúpi v každej lekárni.

ERVENÝ PIEPOR — PAPRIKA.
Lat. : Capsicum annuum. — Ang. : Cayenne Pepper.

Lyžka erveného piepru a lyžka soli rozpustené a smiešané v pinte octa,

zastavia choleriné vracanie. Dr. Stephens predpisoval pieprové kloktadlo

proti šarlachu a tým spôsobom vylieil mnohé osoby.

Robí sa takto: Vezmi erveného piepru 2 lyžky a soli

«^ \n 1 \IM J
**^^ "^ lyžky, daj to do jedného pinta vriacej vody,

>,^ \. I
i) nechaj stá za 1 minút, preced*, a pridaj pol pinta

octu. Z tej miešaniny užíva sa po lyžike tri razy

denne a potrebuje sa tiež jako kloktadlo úst a hrdla

viac razy na de. Octová tinktúra z piepru môže sa

užíva jako natieradlo, liniment pri hostcových bôach.
K tomu cieu bereme jednu dobrú lyžku piepru na pint

octa. Caj možno užíva proti neporiadkom žalúdka

a riev a síce vezmeš na špiku noža piepru, dáš do
OBRAZ 859. v. n . . , . v v • v

ERVENÁ PAPRIKA. sialky vriacej vody, zamiešaš a vypiješ.

IERNY KORE.
Lat. : Leptandra Virginica.

Angl.: Black Root.

ierny kore je chýreným preháa-
cím prostriedkom, lebo úinkuje ahko ale

pevne a odd'aluje nepotrebné látky z riev

bez všetkého soslabenia. Smiešaný s rebar-

barou a užívaný ako odvar v malých dáv-

kach (asi pol šialky) každé tri hodiny, úin-

kuje proti úplavici. Z prášku užíva sa asi

pol lyžiky tri razy denne. Miešaninu z ier-

neho korea zrobíme si takto

:

Vezmi ierneho korea
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IERNA KOBYLKA.
Lat. : Robinia pseudacacia. — Ang. : Locust Tree.

Kôra má preháaciu silu a listy slúžia jako dávidlo (prostriedok na vra-

canie). Daj jednu lyžku listov do pol pinta vriacej vody, ked* sa to užíva

po pol lyžiky každých 1 5 minút, nezadlho nastúpi vracanie. Jestli vezmeš
dve lyžiky potíeného korea na kvárt vody a sváriš to za 10— 15 minút a

užiješ z toho odvaru jednu lyžku ráno a jednu veer, budeš ma vonú
stolicu.

ERVENOBY.
Prášok z tejto rastliny je dobrým prostriedkom proti det-

ským hlístam a užíva sa po 10—20 gránoch. Pre deti má sa

robi odvar z jednej uncie prášku na pint vriacej vody, k

omu pridáme 3—5 sennové listy, potom varíme za 5 minút,

precedíme, osladíme a užívame asi po pol šialky a neskoršie

za tým má sa uži ricinový olej alebo dajaký iný preháací
prostriedok.

ERNOHLÁVOK.
Lat. : Prunella vulgaris, L. — Ang. : Sefl-heal, Heal all.

Iné mená: Bohovo, Samohoj, Všetkohoj, Dobrehoj.

Rastie v Európe i v Amerike a dávnejšie užívali celú

rastlinu jako liek proti zlatej žile, krvácaniam, behakám a

jako kloktadlo proti boleniu hrdla. U starých udí silný aj
uspokojuje klanie v boku, hojí vredy v živote, hasí horúku, hojí rany ke sa

týmto ajom umývajú a do aju namoené plátenka prikladajú. Jako klok-

tadlo hojí nemoce úst, odháa mdlobu a hojí opuchnuté nohy; tým cieom má
sa užíva vnútorne viac razy denne po šialke a krém toho prikladá sa obkladok
do aju moený a na zachvátené miesta prikladaný. Ženy potrebovaly aj na

vystrekanie materníka, pošvy a proti hnilobám pohlavných orgánov.

UORIEDKA — BRUSINKA.
Lat. : Vaccinium myrtillus, L. — Angl. : Bilberry.

Jahody obsahujú mnoho tanninu a preto majú vemi sahujúcu silu. Kaž-

dá gazdinka má si zrobi výah (tinktúru) z uoriedky takto: Na dve hrstc

uoriedkových jahôd naleje sa špiritusu, a nechá sa to stá za dlhší as. (Cím

je výah starší, tým je lepší.) Proti behake a úplavici dávame jednu lyžku

výahu v pol šialke vriacej vody a opakujeme dávku každé dve hodiny.

uoriedka barví ústa, o vyzerá dos špatné; tomu však dá sa odpomôc
citrónovou šavou (cicaním citróna).

OBRAZ 862.

ERVENOBY.

DAMIANA.
Lat. : Turnera aphrodisiaca. — Angl. : Damiana.

Táto rastlina pochodí z Mexika a potrebuje sa proti soslabeniu pohlav-

ných orgánov (mužskej sily) pochádzajúceho následkom samoprznenia a iných

hriechov. Dobre úinkuje aj pri nervových chorobách. Užíva sa Extrakt

20—40 kvapiek; ešte lepšie úinkuje jestli sa smieša s chininom a erveným
vínom.
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ATELINA.
Latinsky : Trifolium ratense, L. — Angl. : Red Clover.

ervená atelina užíva sa v lekárstve ako extrakt, tinktúra a odvar.

Znám jednu ženu, ktorá dostala raka na prsiach a trpela na tú nešastnú ne-

moc za 6 rokov. Užívala za dlhší as extraktu d'atelinového a rak sa celkom

ztratil. Syrup liei somársky kaše a užíva sa po 3—4 lyžikách na de;
syrup potrebuje sa i pri hojení otravy krve, syphilisu a potrebuje sa vemi
zdarné v lekárstve. Odvar z ateliny slúži jako umývadlo proti kožným
chorobám detským. Syrup a extrakt možno dosta v každej lekárni. Je

ešte horká atelina (Trifolium fibrinum), ktorá dáva nám prášok a aj proti

škorbutu a neistotám krve a užíva sa ráno i veer.

DEHEL.
Latinsky: Angelica silvestris, L. — Anglicky: Wild Angelica.

Iné mená: Andelika divá alebo lesná.

Táto rastlina menuje sa divou alebo lesnou, lebo divo po lesoch rastie.

Obe andeliky majú rovnaký úinok. Caj vyháa nezáživné látky zo sústavy

tela. Stáva sa, že lovek cíti v žalúdku zimno, šialka teplého aju z divej

andeliky vypitá navráti teplotu a pošili loveka. Potrebuje sa i pri silných

kataroch púcnych. Kore na prach utlený užíva sa na špiku noža vo vode,

DEVÄSIL — PODKOVKA.
Lat. : Tussilago farfara, L. — Angl. : Coltsfoot.

Caj istí prsia a púca; ako kloktadlo potrebuje sa na vyplakovanie hr-

dla a pri ažkom dýchaní. Zelené listy prikladajú sa na otvorené rany. Caj

má sa vždy precedi cez husté plátno, lebo nachádzajúce sa v om vlásko-

vité látky, ktoré môžu zapríini kaše. Šava smiešaná s nesoleným mas-

lom potrebuje sa ako mas na kožné vyrážky, lišaje at.

DIERAVEC.
Latinsiky: Hypericum perforatum, L.

Anglicky: St. John'swort.

Iné mená: Svätojánska bylina, zvonek.

O dieravcu hovorilo sa, že má arodejnú silu. Dnes

udia zapomneli o om. Caj pije sa proti chorobám ad-
vín a mechúrovým neporiadkom. Caj môžeme zrobi sil-

nejším, jestli k nemu pridáme malé zrnká aloeové. Die-

ravec potrebuje sa i proti ažkostiam prší, kom v mater-
OHRAZ 863. ,| 1*11 1 r v* • • vi ^ 1

DIERAVEC. niku, bielotoku a bol astnemu isteniu pri mesackach u

žien; u detí dobre úinkuje proti moeniu do postele.

DYA.
Latinsky: Cucurbita pepo, L. — Anglicky: Pumpkin.

Silný odvar z dyového semena vyháa tasomníka a pomáha pri zapá-

lení n^iechúra a riev a pri zastavení moa. Olej je istým liekom proti rezá-

ku. Dosa z oleju: 6— 12 kvapiek 4—5 ráz denne. Z aju užíva sa za šialku

každé tri hodiny. V lekárach vyrába sa tekutý výah miešaný s glycerínom
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a alkoholom, z ktorého užíva sa 2—4 lyžiky každú hodinu a potom sa vez-

me nejaký preháací prostriedok.

DAVILICA (Dávivý Kore).
Lat. : Radix ipecacuanhae, L. — Angl. : Ipecac.

Davilica vo väších dávkach užívaná ženie na

vracanie; v menších dávkach zapríiní potenie; eš-

te v menších dávkach robí chu k jedeniu, napo-

máha zažívanie a preto môže sa užíva proti dys-

pepsii a chorobám zažívacích ústrojov.

Jako davidlo (na vracanie) užíva sa z prášku .

vo vode asi pol lyžiky a jestli vracanie o 15—20

minút nenastúpi, dávka sa má opakova. V lekár-

ach predávajú sa rôzne výrobky jako ku príkladu: obraz 864.

Pilulae Laxativae Compositae, potom Fiuidextract- davilica.

um Ipecacuanhae, alej Syrupus Ipecacuanhae Compositus a tak samo i víno

Vinum Ipecacuanhae at. Dávky majú sa vždy prísne zadrža,

DIVIZNA MALOKVETÁ (Lekárska).

Latinsky: Verbascum thapsus, L. — Anglicky: Mullein.

Odvar z kvetu užíva sa proti kataru priedušnice, záduchu a boastiam.

v prsiach. Dr. Quinlan, dublinský lekár v írsku, vylieil mnohých trpiacich

na suchotiny púc tou rastlinou. V írsku varia jednu unciu (dve jedáce lyž-

ky) v jednom pinte mlieka, potom to precedia, osladia a pijú denne z teplého

odvaru dva razy denne. V Nemecku potrebujú aj ako umývadlo proti vy-

padávaniu vlasov. Caj ženie na pot a uavuje kaše. Suché listy fajené

vo fajke namiesto tabaku zastavia kovitý kaše u suchotinárov a cigaretle

robené z divizny pália sa proti záduchu (asthme). Dve kvapky oleju z di-

vizny za'kvapkané do ucha 2—3 razy denne tíšia bô ucha a liea hluchotu.

Deti, ktoré nemôžu mo zadrža a moia do postele, nech užívajú 5 kvapôk
oleju v poháriku vody dobre rozmiešaného a z tej smiešaniny dáva dieau
jednu lyžiku 3—4 razy denne. Divizna veká (Candola regia) užíva sa

tak ako divizna malokvetá.

DRAKOVÝ KORE.
Lat. Arum triphyllum, L. Angl. Dragon Root.

Odvar z kor^a užívali udia proti kolike, asthme, somárskemu kašu,
chronickému kataru a rheumatismu. Užívali asi pol šialky 3 razy denne.

Zvonku prikladali do odvaru namoené (>látenko na vredy, škrofe a iné

kožné vyrážky. Prášok užívali na špiku noža pomiešaného v šialoke medu
alebo v cukrovej vode. Proti kašu robili si octovú tinktúru a síce tak, že

smiešali jednu jedácu lyžku prášku v jednom pinte octu a dodali k tomu 4

lyžky medu; z tej miešaniny užívali po lyžkách tri razy denne. Na škrofo-

viny prikladali obkladky drakovou masou namazané; mas si robili tak, že

pomiešali prášku drakového s medom, rozmazali na plátno a prikladali na

zachvátené miesta. Tá mas ešte po dnes menuje sa "Drakova mas".
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DRIENKA.
Lat. : Cornus. — Angl. : Dogwood.

Prášok z kôry drienkovej potrebovali udia dávno proti zimnici a dá-

vali ho asi jednu lyžku naraz medzi záchvatmi. Ponevá drienka má sahu-
júcu, tonickú silu, užíva sa aj proti rozšíreniam žíl a na posilnenie žalúdka.

DRIŠALKA — ŠAVIIE.
Lat. : Berberis vulgaris, L. — Angl. : Barberry.

Odvar z kôry smiešaný so silnou jablnicou (Cider—Sajder) a užívaný

po troch-štyroch lyžkách tri razy denne úinkuje výborne proti žltake. Šava
z bobú zastaví krvavú behaku. Veké horúkové záchvaty pri behakách
zastavené boly požívaním bobú i šavy. Šava tíši smäd a dodáva celému

systému silu.

DUB.
Lat. : Quercus pedungulata, L. — Angl. : Oak.

Dubová kôra za pol hodiny vo vode varená, dáva nám výborný odvar.

Runík namoený do toho odvaru, vykrútený a obvitý okolo krku liei vole.

Ako kloktadlo istí flegmy v hrdle. Kto trpí na spadnutie koneníka (komu
koneník vychodí) ten nech užíva sedáce kúpele v tom odvaru a s asu na

as nech si ním zastrekuje do koneníka. Ale k zastrekovaniu má sa rozrie-

di rovnako s vodou. Odvar pomáha aj pri silnom potení sa nôh, pri omrz-

linách, krivici a krvácaniach mesaných u žien. Ako kloktadlo potrebuje sa

na vyplakovanie úst a hrdla, na zastrekovanie proti rezáku a bielym úplavom.

Pražená žau shotovená ako káva dobre úinkuje proti anglickej nemoci u

detí. erstvé listy alebo prášok možno potrebova na rany a vredy násled-

kom ich sahujúcej sily.

*

UMBIER — ZÁZVOR.
Lat. : Zingiber officinale, L. — Angl. : Ginger.

* umbier má silitenú a drážditenú silu a velmi dobre úinkuje proti

dyspepsii, zlému tráveniu a kolike. Miešaný s druhými ajmi dodáva príjem-

nú teplotu. Zvonku potrebuje sa na natieranie "Dumbierová essencia". Caj

si môžeme zrobi, jestli dáme jednu jedácu lyžku umbieru do pintu vody

z oho užívame po dve lyžky 3—4 razy denne.

DUHOKVET.
Lat. : Jasminum officinale, L. — Angl. : Jasmine,

Užíva sa olej k vyrábaniu parfumov (voavka), okrášujúcich vodiiek,

krémov a mastí na ple.

DURMAN — PANENSKÁ OGURKA.
Lat. : Datura stramonium, L. — Angl. : Jimson Weed.

Celá rastlina je vemi jedovatá. Pri otrávení durmanom dáva treba

nemocnému rozpustené maslo, olej a neskoršie kyslý nápoj, ako ku pr. ocot.
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OBRAZ 865.

DURMÁN.

citrónovú šavu at. Vemi dobre úinkuje pri

chorobách duševných, nespavosti, rozúlení, hy-

stérii, asthme (tu sa robia cigaretle z durmanu a

kúria ako obyajné cigaretle). Výah môžeme si

zrobi jestli dáme dve lyžky durmanu do pinta

špiritusu; užíva sa po 3—4 kvapkách na cukre

alebo vo vode.

Mas durmanová robí sa takto: Vezmi výa-
hu "Tincture of Jimson Weed" 1 drachmu (asi 1

lyžiku), prášku z dubovej kôry 2 drachmy, sadla

1 unciu (dve lyžky). To sa dobre rozmieša a po-

trebuje proti zlatej žile, vredom at. Durman
vnútorne užíva sa len na predpis lekára.

DUBENKA ŠUŠKA.
Lat. : Galia. — Angl. : Nut Galls.

Potrebuje sa proti žalúdkovým chorobám. Dávka z aju 2 lyžky a z

tinktúry 1 O kvapiek tri razy na de. Proti bielym úplavom, spadnutí mater-

íka a kapavke dobre úinkuje dubenková miešanina. Robí sa takto: Vez-

mi tri dubenky (žaludy) a var ich v dvoch pintoch vody až zostane len jeden

pint. Prece a do precedenej tekutiny dodaj pol lyžiky bieleho liadku

(Alum) a dobre smiešaj. Tá miešanina sa zastrekáva pri vyššie opísaných

chorobách. Odvar z dubenky pomáha aj proti krvácaniu z púc, žalúdka a

riev a v tomto páde dáva sa z prášku na špiku noža tri razy denne. K do-

staniu v lekárach.

FAZUA.
Lat. : Phaseolus vulgaris, L. — Angl. : Common Bean.

Caj z fazuových strúkov, poda doktora Ramma, liei vodnatieku,

srdcové vady, zapálenie a nemoce advín, vzd'aluje advinové kamene a pie-

sok, pomáha pri nemociach moovodov, lámky a cukrovky. Asi tridsa gra-

mov trukov suchých z fazuli treba vari v štyroch litroch vody za tri hodiny

až zostane v hrnci len jeden i pol litra tekutiny. Potom sa precedí cez plátna

a odloží stá cez noc. Na druhý de zase sa precedí a tak preistený pije sa

cez de po šialoke. Caj sa má pripravi každý de, aby bol svieži. Da
aju môžeme da horúceho mlieka a soli. Chorí, ktorí trpia na zapálenie ad-
vín alebo na nemoce mechúra a vodnatieku majú pi aspo jeden liter denne.

FENYKL. (Vi Kôpor Taliansky.)

FIALKA — TROJBARVENÁ.
Lat. : Viola tricolor, L. — Angl. : Violet Tricolored,

istí krv, roztvára šliamy, pudí pot a mo. Caj možno potrebova
proti všetkým vyrážkam kožným, ohnipare (výsypka mliena u detí), alej
proti syphilisu, trápnemu moeniu a padúcnici. Pre malé deti robíme aj z

jednej lyžiky fialky na pint horúcej vody, o sa môže osladi cukrom alebo

medom. Starší môžu si zrobi aj z dvoch jedácich lyžiek fialky na pint vody
a popíja denne. Proti ohnipare potrebuje sa zvonku; uvarí sa v mlieku a
pomocou obálky prikladá sa na tvár.
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FENUGREK.
Lat. : Trigonella Foenum graecum. — Angl. : Fenugreek.

Iné mená: Grecké seno — Kozí roh.

Rastie v polnonej Afrike i v poludovej Európe, zvlášte nad morom
adriatickým. Prášok zhotovený s vodou, jako cesto a

na plátno roztretý prikladá sa na opuchliny a vredy.

Pri otvorených ranách, ku príkladu na nohách, tie ob-

kladky vyahujú zapálenie a chránia proti otrave krvi,

hnilobe a divému mäsu. Caj užívaný zdnuká slúži ako

chladivý, oberstvujúci nápoj v horúkach; 2) ako

kloktadlo v chorobách hrdla užíva sa jednu lyžiku

prášku na šialku horúcej vody; 3) aj potrebuje sa i na

zastrekanie koneníka pri vekých horúkach a zácpe;

4) aj pije sa s mliekom ráno alebo veer a úinkuje
výborne pri zapálení hrdla a žalúdka.

OBRAZ 866.

FENUGREK.

FIALKA — VOAVÁ.
Lat. : Viola odorata, L. — Angl. : Violet.

Caj z listu i kvetu úinkuje proti kašu a záduchu. Pri zmene povetria

deti dostávajú silný kaše alebo aj somársky kaše. Matko, vezmi za hrs
zelených alebo sušených listov fialkových na pint horúcej vody, nechaj to stá

za pár minút, prece a dávaj dieau každé dve hodiny po dve tri lyžky

jedáce z toho aju. Staršie deti môžu pi po šialoke asi tri razy denne. I

suchotinári môžu ho užíva, lebo uavuje kaše a vyluuje flegmu. Užíva sa

i proti boasti hlavy, a pri silných horúkach prikladá sa na hlavu do aju
zamáaný runík, po om obyajne pokojný sen nastúpi. Pri zapuchnutí šiji

aj sa potrebuje ako kloktadlo hrdla. lovek trpiaci na ažký oddych, po-

chodíaci z nahromadených sa gásov v žalúdku i revách, nech pije za dlhší

as jednu šialku fialkového aju tri razy denne.

FIALKA ŽLTÁ.
Lat. : Cheiranthus Cheiri, L. — Angl. : Cheirathus.

Je to europejská rastlina a dávnejšie užívaná bola proti rôznym choro-

bám. Slavný lekár Móric Reeb dostal z tejto rastliny látku "Cheirinin",

ktorá vemi silne úinkuje na stredištia nervov a na svaly. udia tiež vedeli

o jej sile a užívali odvar alebo aj proti nemociam advienok, boasti hlavy

at. Bezdetné ženy varily si aj a pily ho viac ráz denne a že vraj mnohé
2 nich stály a matkami. Caj istí zkazenú krv, uspokujuje nervy, chladí srdce

a šakom porazenému je tiež vraj pomocný, ke nemocný pije aj viac ráz

denne a jazyk jako i údy zachvátené si ním natiera. 2eny po pôrode užívaly

aj jako istiaci prostriedok.

FIALKA MODRÁ.
Lat. : Viola nigra, L. — Angl. : Black Violet.

Užíva sa len kvet, z ktorého robili si udia aj a pili ho v rozmanitýr

chorobách. Pri podagre máali obkladky do odvaru -a prikladali ich okolo

nohy; proti boleniu brucha pili aj, tak samo robili i proti vadám srdca. Do
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boacích oí zapúšali aj po kvapkách a prikladali na oi obkladky v aju
namáané. Pri zapálení peene pili aj po celých šialkach viac ráz denne.

Kto trpí na kaše nech pije šialku aju z tej rastliny s medom rozmiešaného

a neobanuje. Caj zastaví krvácanie rán, pomáha pri detskej padúcnici, istí

advienky a krotí boasti brucha á hlavy.

FIGY.

Lat. : Ficus carica, L. — Angl. : Fig.

Figy sušené sú nie len smaným pokrnaom ale majú tiež aj lieivú silu v

nemociach žalúdka a riev. Trpiaci na púcne nemoce a na katar majú jes

figy. Pri trpení na prsiach vemi dobrý figový nápoj je nasledujúci: Do pinty

vody dáme hrs jameu (jarcu), hrs hrozienok a 6 fíg. To všetko varíme

asi za 1 —20 minút, potom precedíme a z toho odvaru pijeme denne tri

razy po malej lyžike.

GRANÁT.
Lat. : Punica granatum, L. — Angl. : Pomegranate.

Kôra z granátového ovocia má sahujúcu silu a potrebuje sa proti be-

hake, a ako kloktadlo proti boastiam hrdla. Potrebujú ho ženy na zastre-

kanie pri bielych úplavoch. Prášok odporúa sa proti zimnici. Kvet možno
užíva täk jako je opísano pri potrebovaní kôry. Odvar z korea vyháa
hlísty a robí sa tak, že dáme 4 lyžky kôry z korea do dvoch pintov vody a

moíme to za 24 hodín. Potom svárime ho na je<lon pint. Dávka: jeden po-

hárik každú hodinu alebo každé dve hodiny. Caj sa robí z jednej lyžky

prášku na pint horúcej vody a pije sa po dvoch lyžkách jedácich.

Môžeme ho potrebova i proti tasomnici (pántlikovej hlíste). Dáme 4

lyžky kôry z granátového jablka a moíme v dvoch pajntoch vody za 24 ho-

dín. Potom ešte varíme aj za 30 minút a užívame po poháriku každé dve
hodiny až sme všetko užili. (Tu sa radí, aby osoba, ktorá trpí tasomnicou

za 1 2 hodín ni nejedia a po dvanáshodinovom pôste nech poína užíva
aj.)

GDUA — BIRáALMA.
Lat. : Cydonium. — Angl. : Quince Seed.

Gdua má sahujúcu silu a úinkuje výborne proti behake. Najlepšie

užíva syrup, to jest aj pripravený s cukrom. Semeno namoené do vody
dáva glejovatú látku, ktorá sa potrebuje do rozmanitých umývadlín, krémov
na tvár a mastí. Z gduly robí sa vemi zdravý lekvár a gduový likér.

HADÍ MLIE. (Vi Prysec.)

HADÍ JAZYK.
Lat. : Eryhtronium americanum, L. — Angl. : Rattlesnake Violet.

Kore a list varia sa v sladkom mlieku. Z toho odvaru pije sa po pol

šialoke 3 razy denne proti škrofam a kožným chorobám. Obkladok do
odvaru namoený prikladá sa na opuchliny škrofové a na iné kožné vyrážky.



646 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

HADÍ KORE.
Lat. : Serpentaria. — Angl. : Virginia Snakeroot.

Je to kore z Aristolochia Serpentaria, L. Užíva sa na prach utlený,

jako tiež odvar, do ktorého máa sa plátenko a prikladá na rany pri krváca-

niach, uhryznutí hadom, rakovine at. Odvar zastavuje kaše a pije sa asi

po pol šialke tri razy denne. Pri omrznutí nôh prikladá sa obkladok do od-

varu namoený. Kto má polypy (novotvary) v nose, nech zamoí kúsok ba-

vlny do odvaru a nech si vopchá do nosa.

HERMANOK — RUMANEC.
Lat. cChamomilla matricaria, L. — Angl. : Chamomille.

Hermanok ženie na pot, mierni ke, vyháa vetry a pokoji nervy.

Vnútorne potrebuje sa proti silnému prechladnutiu, silným boastiam brucha

a žalúdka, kom, silným návalom krve do hlavy, pri neporiadkoch mesa-
ného krvácania žien a pri iných chorobách materníka. Tak sa zdá, že práve

preto pomenovali ho "Matricaria" lebo má dobroinné úinky na plodiace

ústroje u žien. Caj hermankový potrebuje sa i jako kloktadlo na vyplako-

vanie hrdla a umývanie oí.

HLISTNÍK. (Vid» Cintaria.)

HLOH—ERNY.
Lat. : Viburnum prunifolium, L. — Angl. : Black Haw.

Potrebuje sa kôra i kore. Odvar liei triašku a horúku. Je takmer

neomylným prostriedkom proti predasnému pôrodu a preto odporúa sa

vemi takým ženám, ktoré nemôžu diea "donosi". Užíva sa za jedácu lyž-

ku z odvaru 3 razy denne. Z tinktúry malú kávovú lyžiku v pol poháre

vody tri razy denne. Z aju dve lyžky jedáce tri razy denne.

Latinsky

:

OBRAZ 867.

HLUCHAVKA
BIELA.

HLUCHAVKA — BIELA.
Lanium album, L. — Anglicky: White Nettle.

istí krv a ženie na mo. Zvonku potrebuje sa na

naparenie uší. Vnútorne užíva sa aj z kvetu a slúži

proti prsnému kataru, bielym úplavom, zastaveniu me-

saného istenia, chudokrvnosti, krvotokom, behake a

škrofam.

HORICA.
Lat. : Sinapis. — Angl. : Mustard.

Horica je dvojaká: ierna Horica (Sinapis Nigra)

a Biela Horica (Sinapis Alba). Potrebuje sa zväša

ierna horica zdnuká i zvonku. Zdnuká podporuje trá-

venie a istí žalúdok. Z prášku možno užíva po lyžike

tri razy denne. Prášok smiešaný s vodou alebo octom

jako náplas prikladá sa na boastné miesta na hlavu,

brucho, revá, nohy, ruky, šiju at. Trpiaci na asthmu
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(dýchavicu) nech prikladajú náplas z hor-

ici (mustard plaster) na prsia i na chrbát.

Horicový flajster môže sa priklada bárs

kde, jestli cítime bô (ale nie na otvorené

rany). Náplas nenechajme na tele dlhšie

ako za štvr hodiny. Prášok horiný do-

bre úinkuje ako dodatok do vody, v ktorej

nohy moíme, zvlášte ženy, pri zastavení me-

saného istenia následkom prechladnutia,

majú si nohy vykúpa v horicovej vode

veer pred líhaním.
OBRAZ 868.

HORICA.
HOREC.

Lat. : Genciana, — Angl. : Gentian.

Užíva sa odvar, aj, extrakt alebo tinktúra. Caj a odvar robíme si tak,

že dáme jednu unciu (dve lyžky jedáce) do pinty horúcej vody a užívame

asi po dvoch lyžkách pred jedením. Tinktúru si zrobíme jestli dáme jednu

unciu prášku do pinty špiritusu; dávka z tinktúry je 20—30 kvapiek v pol

poháre vody pred jedením. Horec vemi dobre pomáha pri všetkých choro-

bách žalúdka, jako pri zlom trávení, dodáva dobrú chu k jedeniu. Potrebuje

sa proti mdlobám, ažkosam po jedení, žalúdkovým kom at.

HORKÁ— JASE.
Lat. : Euonimus atropurpureus, L. — Angl. : Wahoo.

Iné meno: Indiánska strela.

Užíva sa proti chorobám žalúdka, riev, pee-
ne, neztrávnosti. nezáživnosti, kolike a dyspepsii.

Dósa z tinktúry 2—3 lyžiky denne a z prášku asi

1 O gránov.

HRKAVÁ — BURINA. (Vi Jalša ierna.)

Lat.

HORKÝ KORE.
Apocynum androsemifolium, L. —

Angl.: Bitter Root.

Kore na prach utlený po pol lyžike v teplej

vode užívaný pomáha proti venerickým nemociam.

Proti dyspepsii a neporiadkom peene. Vemi do-

bre úinkuje i pri zácpe. Kto trpí na dyspepsiu

( nezaživnos) ten nech užije z prášku asi na špiku
noža tri razy denne a nech zapije vodou. Z extrak-

tu, ktorý môže sa kúpi v lekárach, užíva sa 1 O

—

20 kvapiek každé tri (3) hdoiny.

HORÚKOVÝ KORE. (Indiánsky.)

Lat. : Helianthus occidentalis, L. — Angl. Fever Root.

Indiáni užívali kore na prach utlený proti horúkam a brali ho i na

potenie tela. Z korea robili si odvar tak, že dve lyžky prášku varili v pinte

vody za 5— 10 minút a potom pili z neho 3—4 šialoky denne.

OBRAZ 869.

HORKÝ KORE.
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HRACH.
Lat. : Pisum sativum, L. — Angl. : Pea.

Celá rastlina i so strúkami dobre rozmakaná a na zapálené miesta pri-

kladaná pomáha vemi dobre. Vodou, v ktorej sa hrach varil, možno umý-
va rany a vredy, po om sa poínajú rýchle hoji. Hrachové polievky dobre

úinkujú šestonediekam po pôrode, ktoré trpia na žltaku, alebo na vodna-

teku. Starí udia lieili parchu na hlave hrachovým odvarom ku ktorému

pridali nieo lúhu.

HRDLOVÝ KORE.
Lat. : Geum virginianum, L. — Angl. : Throat Root.

Prášok z korea môže sa upotrebi proti dyspepsii, krvácaniu z púc
suchotinám, behake, kolike a boastiam hrdla. Dr. Jones hovorí, že ten

kore sosilí i tú najslabšiu sústavu. Kore sa obyajne varí v mlieku alebo i

vo vode a z toho odvaru pije sa asi jeden pint denne. Z prášku užíva sa 2—

3

lyžiky na de a možno ho užíva s medom alebo s cukrovou vodou.

HREBIENOK.
Lat. : Nimha lutea, L.

Rastie v potokoch a v moariskách; kvet žlto-biely; listy okrúhle, široké

na vode ležiace: semeno ierne, hlávkovité. erstvé listy na hlavu prikladané

úinkujú chladivé. Semeno na prach utlené a po pol lyžiky užívané, hasí

horúos krvi a chráni ju od neistoty.

HVOZDlK. — KLINEK.
Lat. : Caryophyllus aromaticus, L. — Angl. : Cloves.

Hvozdíky majú dráždiacu látku a úinkujú najlepšie na mieste, kde sú

potrebované. Caj hvozdíkový slúži proti vracaniu a napomáha zažívacie

ústroje. Olej na kúsok vaty nakvapkaný a do deravého zuba založený, za-

staví bô. Vnútorná dávka z oleja: 1—5 kvapiek na cukre alebo v lyžke

mlieka. Užíva sa i proti dyspepsii.

HUSIA TRÁVA.
Lat. Galium aparine, L. Angl. Cleavers.

Daj 6 stolových lyžiek z husej trávy do kvarty vriacej vody, nechaj to

za štyri hodiny stá, potom preced* a pi po šialke asi tri razy denne. Pomáha
proti zadržaniu moa a piesku. Hovorí sa, že rozpúša advienkový kame,
liei kapavku a pomáha proti moeniu do postele.

CHME OBECNÝ.
Lat. Humulus lupulus, L. Angl. Hops.

Apráve chme je každému známy, málo je takých, ktorí by vedeli, že

v lekárstve užíva sa aj, axtrakt a výah. Caj sosiluje žalúdok, napomáha

moenie, odháa bezsennos a liei dyspepsiu. Z chmeu, rozmarínu, levan-

duly, materinej dúšky a hermanoku robí sa kúpe k napravovaniu tela a na

obklady k rozháaniu vredov a abscessov. Chmeový prášok užíva sa proti

prílišnému podráždeniu pohlavných ústrojov.
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CHVOSTENKA.
Lat. Scoparius cytisus. Angl. Broom.

Tento 5—8 šuchov vysoký ker rastie v Európe, má mnohé ratolesti, líst-

ky malé, zelené a kvet zlato-žltý. Celá rastlina má horkú chu a zvláštny

zápach. Odvar z kvetu, listov a prútikov púdi mo, napráva stolicu, pomáha
proti vodnatieke a vo väších dávkach slúži jako dávidlo. Semeno na prach

utlené a za špiku noža užívané úinkuje tak samo jako odvar.

CHRUSTAVEC.
Lat. Triticum repens, L. Angl. Knôt Grass.

Odvar vodný alebo vinný užíva sa proti chorobám advín, mechúra,

moovým kameom (s dodatkom prasliky) a proti žalúdkovým neporiad-

kom. S jatrníkom smiešaný odvar pomáha aj pri puvaní krve a užíva sa

obyajne po šialoke tri razy denne. Odvar pripravíme si tak, že dáme za

hrs chrustavca sušeného do pinty vody alebo vína s vodou rozriedeného a

pijeme po pol alebo po jednej šialke cez de. Proti behake, kolike at.
varíme si odvar s erveným vínom a proti žalúdkovým chorobám môžeme
prida do odvaru nieo pelynku a dubovej kôry.

CHVOJKA.
Lat. Juniperus sabina, L. Angl. Savine.

Iné mená: Chvojka kláštorská. Chvojka rajská. Chvojka záhradná.

Chvojka je nízky, jedovatý ker a máme da pozor pri jej užívaní. Ho-

meopatická tinktúra z chvojky robí sa z erstvých listov a predpisuje sa asi po

^—4 kvapkách v lyžke vody na zastavenie silného mesaného istenia žien.

Obyajne dávka: 2—3 kvapky vo vode každú hodinu. Prášok s lojom smie-

šený, môže sa priklada na rany. Olej silí materník. Dr. Pereira hovorí, že

chvojka da jeho zkúsenosti je najistejšíni, najsilnejším, najlepším dráždi-

teom a puditeom medzi všetkými liekami. Z oleju možno užíva 1—

4

kvapky na cukre alebo v mlieku kde innos niektorého ústroja chceme zvä-

ši jako sa to stáva pri mnohých nápadoch. Avšak najlepšie je, jestli tú ra-

stlinu necháme v rukách lekára.

IBIŠ — AJBIS.

Lat. : Althaea officinalis, L. — Angl. : Marsh Mallow.

Kore je vemi silný, biely, mäsitý, chuti trpko-slad-

kej ; užíva sa ako aj alebo odvar proti kataru dýchacích

ústrojov, kataru riev, kašu, behake, rezáku a

bielym úplavom. Vemi pomáhajúca je tak zvaná "Ibišo-

vá pasta" (Pasta Althaea), ktorá sa robí takto: Do pinty

ibišového aju zamiešaj pár bielkov z vajca, cukru a arab-

skej gumy, rozrob na pastu a užívaj po lyžike tri-štyri razy

denne. Tá pasta vyluuje šliam pri kašli a má vemi bla-

hodárnu silu na lieenie dýchacích ústrojov. ajom môž-

me si vyplachova hrdlo. Pri zapálení oí zrob si aj z

ibiškových kvetov, preced* cez husté plátno a po vystyd-

nutí pridaj do aju 5 kvapiek káfrového špiritusu (Spirits

of Camphor) a tým umývaj oi alebo nantio isté plátenko

do aju a prikladaj na oi.
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LXXXIV. TABUKA.
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Obr.877 Obr. 878 obr.

Obr. 880 Obr. 881 Obi-: 882 Obr. 883 Obr. 884

OBiyj^^Tl. kýchavka; 872. jelení jazyk; 873. kokotica; 874. klaris. kysáek špicatý; 876.

kocúrnik; yTíW bedrník škarlatový (kurí slep) ; 878. krížové korene; 879. kozí pysk; 880. kolocier

vodný (žabka) ; 881. divý kôpor; 882. kostival; 883. kozia bradka; 884. an (preisovací).

INDIÁNSKY KALÍŠOK (Divý Slneník).

Lat. Silphium perfolatium. Angl. Indián Cup.

Americkí Indiáni užívali tú rastlinu proti horúkam a hovorievali, že vraj

zrobí zo starého loveka mladého, to jest, že po užívaní tejto rastliny lovek
omladne na silách. Robili si aj a pili ho denne. Do odvaru máali handri-

ky a prikladali si na odreniny, otlaeniny a vredy tela. Na odvar brali asi tri

lyžky na kvárt vody a varili ho asi za pol hodiny.
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INDIÁNSKA KONOPA.
Lat. Apocynum cannabinum, L. Angl. Black Indián Hemp.

Indiáni užívali odvar z korea proti vodnatieke po jedácej lyžke tri

razy denne. Proti hlístam predpisuje sa tinktúra po 20 kvapkách vo vode

alebo na cukre tri razy denne; má sa užíva cez tri dni a na štvrtý de užije

sa kastorového oleja pár lyžiek, po om hlísty zanechajú telo.

ISLANDSKÝ MOCH.
Lat. Lichen islandicus, L. Angl. Iceland Moss.

Odvar užívali udia s prospechom proti dyspepsii a jako pokrm pri niž-

ších stupoch suchotín púc. Jako obmäkujúci prostriedok hodí sa proti

kašu, zapáleniu priedušnice a púcnym záchvatom. Odvar smiešaný s ja-

terníkom a užívaný za dlhší as dodáva silu. Odvar môžeme si zrobi tak,

že dáme jednu hrs mochu na pint vody a necháme stá za tri hodiny. Po-

tom precedíme, osladíme a pijeme po jednej šialke viac ráz denne.

JABLNÍK. (Biela burina.)

Lat. Marribium vulgare, L. Angl. Horehound.

Caj po šialoke tri razy užívaný vyluuje flegmu, hojí hru, pomáha
proti kašu, záduchu, žltake a badnike. Napomáha krvotok žien. Zvonku

potrebuje sa na vymývanie chrást a strupov na hlave. Šava s mandovým
olejom smiešaná tíši boasti ucha.

JABLO.
Lat. Pyrus malus, L. Angl. Apple.

Jablko ako pokrm opísali sme inde. Tu pohovoríme o lieivej sile ja-

blka. V Škandinávii hovorí sa, že jablko je "pokrmom bohov". Kyseliny

z jablka napomáhajú peeu takých udí, ktorí musia mnoho sede. Obkla-

dok jablný hojí slabé, kapravé, zapálené oi. Jablká majú sa prevari, po-

tom do handriky obali a tak priklada na oi. Proti zácpe treba uži dve

alebo tri jablká na noc. Staré anglické príslovie hovorí, že:

"To eat an apple going to bed

Will make the doctor beg his bread."

Šava z kyslého jablka na bradavice natieraná, odstráni ich. Divé jabl-

ká obsahujú mnoho dubenky (tannin) a prikladajú sa rozmakané na vytknu-

té údy. V Amerike užívajú odvar z kôry jabloového dreva proti zimnici.

Jablná voda predpisuje sa ako oberstvujúci prostriedok. Da Francatelli-

ho jablná voda robí sa takto: Rozkrájaj na tenké krížalky tri alebo štyri

jablká, ale i s lupou a var ich v kvarte vody s trochu cukrom, kým nezmäknú;

potom prece cez tenkú handriku, pridaj nieo citrónovej šavy da úbosti

a pi za zimná viac ráz denne. Z jabk robí sa nápoj pod menom sajder

(Cider), ktorý da dra. Nasha majú pi udia asto a zaiste dlho budú ži na

svete. Lekárska štatistika dokazuje, že kde udia pijú sajder, tam málo z nich

trpí na kame a na rôzne nemoce moových ústrojov. Chrípku detskú od-

ženieme, ke im dáme jes peené jablká s cukrom.
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LXXXV. TABUKA.

Obr. 885 Obr. 886 Obr. 887 ^^^ Obr. 889

Obr. 898 ^lír-899 Obr. 900 Obr. 901

OBRAZ 885. divizna; 886. horica; 887. hadí kore; 888. chvostenka; 889. husia apka; 890. ibiš;

891. jalovec ; 892. jablnik ierny; 893. jablnik biely; 894. jalša ; 895. ervený jilok ; 896. kalamus

;

897. kardamon okrúhly; 898. kakos ; 899. kyelník ; 900. jaterník ; 901. kysaek.
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JAHODY ZEMNÉ.
Terajší udia nevedia, žei jahody a listy majú lieivú silu. Zapar hrs

jahodových listov vriacou vodou, nechaj stá za 1 5 minút, potom prece,
pridaj vriaceho mlieka a cukru. (S pridaním fialkových listov a kvetu nado-

budne aj lepšiu chu.) Takýto aj môže sa dáva rekonvalescentom, sla-

bým osobám po vekých, ažkých chorobách vždy s inými pokrmami; pomá-

ha tiež aj proti piesku, liei horúky v nemociach advín at. Vo vode roz-

makané jahody užívané po lyžikách napomáhajú moové ústroje detí a

jako okrášujúci prostriedok pleti. Odvar z lodyhy liei žltaku. '

JASTRABlK.
Lat. Hieracium Pilosella.

Listky má lopatkovité; kvetohlávky citronovo-žJté, ráno otvorené a ku

veeru zatvorené; chu horká, sahujúca. Rastie na suchých piesonatých,

neúrodných pôdach, trávnikoch, medzách, pri cestách a v lesoch. Caj po-

máha pri krvotokoch púc, materníka, v chorobách peene a neporiadkoch

riev. Jako kloktadlo hrdla a asien, hojí vredovitos hrdla. Za starodáv-

nych ias užívali udia odvar jako obklady na rany zapríinené uhryznutím

zbesnelých zvierat. (Zvlášte v Posku a Rusku.) Pri korienkoch jastrabíka

nachádza sa erv, z ktorého vyrábajú purpurovú barvu.

JEDOMAR.
Lat. Vernonia anthelmintica, L. Angl. Vernonia.

Je to indická rastlina, z 'ktorej robí sa silný odvar zvlášte zo semena a

slúži proti tasomnici (Pántlikovej hlíste). V Indii uží-

vajú odvar po pol šialke ráno i veer alebo prášok zo

semena po lyžikách.

JALAPOVÝ KORE.
Lat. Radix Jalapae, L. Angl. Jalap Root.

Je to vemi silný preháací prostriedok, úinkuje

rýchle a pôsobí vodnatú stolicu. Z prášku užíva sa asi

10—20 gránov. V lekárach možno si nadobudnú
složitý prášok jalapový "Pulvis Jalapae Compositus",

jako tiež i tekutý extrakt "Fluidextractum Jalapae".
OBRAZ 902. DJ-J'l-i i'l •' ' Vv

JALAP. rredpisy idu s liekami a dávky maju sa prísne zadrža.

JAME.
Lat. Hordeum vulgare, L. Angl. Barley.

Odvar z krupíc alebo zo zrn dáva nám výborný nápoj proti-horúkový.

Dobre úinkuje i jameová voda, ktorá da Kneippa robí sa takto: Asi

tri hrste dobre vymytého jamea varíme v dvoch kvartoch vody za tri ho-

diny, potom sa odvar precedí a pije sa tri razy denne za pohár. Jestli do pol

pinta odvaru dáme pol lyžiky kamenca (Alum) a dve lyžky syrupu, nado-

budneme si dobré kloktadlo pomáhajúce proti zachrípnutiu. Slabé oi, ja-

meovou vodou umývané, nadobúdajú sily. Voda jameová potrebuje sa

i jako klistýr proti kolike a neporiadkom žalúdka a riev.
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JALOVEC.
Lat. Juniperus communis, L. Angl. Juniper.

Jalovec mal od starodávna svoj význam. Starí herbári hovorievali, že

jalovec obmäkuje, silí oi a púca, pomáha proti záduchu, silí aj pohlavné

asti tela a ženie na mo. Jalovcová šava je ve)'mi užitoným prostriedkom

a olej s lojom smiešaný užíva sa jako mas na otoky, opuchliny pochádzajúce

následkom vodnatieky, rheumatismu at. Olej môže sa prida i do kúpe-

a. Pri neporiadkoch moových ústrojov treba pohrýz 4— 12 jalovcových

bobuliek denne. Jalovcová mas robí sa takto: Na jednu unciu oleja jalov-

cového dáme 1 uncií sadla (šmalcu) alebo nesoleného masla, jednu unciu

pelyku a máliko vosku. To všetko dáme na istú panviku, rozpustíme na

miernom ohni a potom necháme vychladnú. Kým docela vychladne, má sa

miešanina cez plátno precedi a konene do nádoby slia a pre budúcu po-

trebu odloži. Mas sa prikladá na opuchliny, vredy, rany at, pomocou

istej handriky.

JALŠA IERNA.
Lat. Cimicifuga racemosa, L. Angl. Black Cohosh

Vemi pomáhajúci aj pripravíme si tak, že vez-

meme žltú kôru (vnútornú) z jalše a smiešame ju s va-

vrínom, chmeom a vlašským kôprom. Z toho aju
pijeme po šialoke ráno i veer proti vodnatielke, žlta-

ke, nemociam peene a sleziny. Naše prababky varily

kôru v octe a tým lieily svojich chorých proti všiam,

svrabu a chrastám. aj je dobrým umývadlom úst a

zubov. Jalšový syrup má istiacu silu a robí sa takto

:

Vezmi z iernej jalše, sarsaparilly, lopucha a sassafras-

su, z každého po jednej lyžike, daj do pinta vriacej

vody, var za 1 5 minút, potom prece a pridaj do pre-

cedenej tekutiny toko cukru, aby z toho dos hustý

syrup povstal. Užíva sa po lyžikách viac razy denne.

OBRAZ 903.

JALŠA IERNA.

OBRAZ 904.

OCÚ.

JASIENKA— OCÚ.
Lat. Colchicum autumnale, L.

Angl. Meadow Saffron.

Je to jedovatá rastlina: v lekárstve užíva sa víno pod

menom Vinum Colchicum, ktoré sa predpisuje proti pakost-

nici, hostcu, vodnatielke, proti chorobánn advín a tasomni-

ci. Obyajná dávka z vína 5— 1 O kvapiek na cukre tri razy

denne.

JATRNÍK.
Lat. Hepatica triloba, L. Angl. Trefoil, Liverwort.

Jatrník liei advienky (pokrutky), pomáha proti zapá-

leniu a žltake. Caj napomáha peeu a advienky, liei bie-

lotok a zastaralé rany. Môže sa užíva prášok, aj alebo

tinktúra. K nadobudnutiu v lekárni.
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JAMELA — JEMELO.
Lat. Viscum album, L. Angl. Mistletoe.

Rastie obyajne na starých stromoch a úinkuje na krv; preto odporúa

sa pre jeho tišitenú silu ženám pri prílišných krvotokoch. Jedna šialoka

aju z jamelu zastaví nielen krvácanie žien, ale dobré služby robí i pri obehu

krve. Z prášku jamelového dreva robí sa odvar, z ktorého dávaly naše pra-

babky takým chorým, ktorí trpeli na Tanec sv. Vitá a na padúcnicu. Prášok

môže sa užíva s medom tri razy denne, po jednej lyžike.

JEDNOROŽEC.
Lat. Aletris farinosa, L. Angl. Unicorn, Star Grass, CoHc Root.

V lekárstve užíva sa kore proti nezáživnosti, kolike a neporiadkom

pohlavných orgánov, cukrovke a prílišnému moeniu. Ženy trpiace na biele

úplavy nech užívajú výah (tinktúru) z jednorožca po jednej lyžike tri razy

denne a okrem toho majú si vymýva pohlavné orgány striekakou s odva-

rom bieleho duba. Odvar z jednorožca a iernehq hloha v rovných iast-

kach smiešaný chráni vraj proti ztrateniu plodu. Dávka: jednu lyžku tri razy

denne.

JARABINA.
Lat. Sorbus Aucuparia, L. Angl. Mountain Ash.

erstvé ovocie užíva sa ako moopudný prostriedok a pomáha proti

škorbutu. Caj z listov alebo i z ovocia liei zlatú žilu.

JELENÍ JAZYK.
Lat. Asplenium Scolopendrium, L. Angl. Hars Tongue.

Táto kapradina rastie i v Európe i v Amerike a má sladkavú chu. Od-

var napomáha peeu, slezinu a žalúdok. Môže sa užíva aj proti zlatej žile

a síce odvar na umývanie a prášok na zasypovanie alebo môže sa prášok

s maslom rozmieša a jako mas užíva.

JEŽINA.
Lat. : Rubus Fruticosus.

Rastie na krajoch lesov, na medzách, pri cestách a na pastviskách. Kvet

má biely, ovocie po dozrení ierne, chu listov sahujúca a ovocie sladké.

Caj z mladých lístkov je výborným liekom proti behake, kašu, chrípke,

zaflegmovaniu dýchacích ústrojov a badnike; podobne úinkuje i odvar

z nedozrelých, sušených jahôd. udia užívajú erstvé, dozrelé jahody ako

moopudný prostriedok. Caj zo samých listov jé dobrým liekom jako klok-

tadlo na vyplakovanie úst a hrdla. Odvar z lodyhy a listov liei lišaje. Užíva

sa po šialke ráno i veer a šatky v odvaru moené prikladajú sa na lišaje.

Odvar z korea s medom smiešaný púdi mo a da doktora Boerhave liei

vodnatieku. O tom píše aj Dr. Popoff, že ježina púdi mo bez toho, aby

srdcu škodila. (Vra. IV. 1886.)

JUDÁŠNIK.
Kôra z tohto krásneho stromu, ktorý najprv kvitne až tak vypúša listy,

má sahujúcu silu a preto odvar z korea užíva sa proti behake, úplavici a
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rôznym krvácaniam jako vnútorným tak aj vonkajším. Z tekutého extraktu

užíva sa pôl až do 1 lyžiky tri razy denne proti vyššie spomenutým chorobám.

(Dr. Smith.)

KÁFOR — GÁFOR.
Lat. Cinnamomum Camphora, L., N. et E. Angl. Camphor.

Káfor má by v sklenikách dobre zaštopovaný a na chladných mie'

stach odložený. V lekárstve užíva sa rôznymi spôsobami. Káfrový lieh, po
5— 10 kvapkách na cukre užívaný, tíši boasti brucha, žalúdkové ke a zá-

chvaty srdca. Zvonku môže sa potrebova na natieranie boastných údov
a pri oslabnutí rúk a nôh. K, tomu cieu môžeme si zrobi lieh alebo olej.

Lieh (špiritus) robí sa tak, že dáme jednu unciu káru do jedného pinta špi-

ritusu a náhle sa rozpustí môže sa upotrebi. Olej robí sa tak, že do jedného

pinta olivového oleja (Olive oil) dáme jednu unciu káfru a miešame to tak

dlho kým sa káfor rozpustí. Jako olej tak i lieh užívajú sa vnútorne i zvonku.

Pridáme-li ku káfrovému liehu jednu unciu mentholu, nedobudneme vemi
dobrý liniment.

KAKTUS.
Lat. Cereus grandiflorus, L. Angl. Cactus.

V lekárstve užíva sa*zväša v noci kvetúci kaktus. V lekárach predá-

vajú sa pilulky a tinktúra, ktoré blahodarne úinkujú proti srdenej asthme

(Angina Pectoris) a iným srdeným vadám. Na poiatku záchvatov užíva

sa z tinktúry asi po 2—3 kvapky každé dve alebo tri hodiny a neskoršie

2—3 kvapky tri razy denne.

KALMUS.
Lat. Acorus calamus, L. Angl. Sweet Flag.

Iné nmená: Prskore, Sladký kore. Puškvorec.

Kore na prach utlený užíva sa po pol lyžiky dva razy denne proti sla-

bostiam zažívacích ústrojov, zvlášte pri slabom trávení a nadutí. Odporúa
sa aj proti vodnatieke, badnike, krvotokom, neporiadnemu nmesanému

isteniu, vetrom a iným žalúdkovými a advienkovým nemociam. Na odvar

bereme dve lyžky (jednu unciu) prášku na kvárt vody a to varíme za I— 10

minút. Odvar môže sa upotrebi i zvonku jako obkladok pomocou plátenka

do odvaru nanxoeného a na rakovinu a iné rany prikladaného.

KAMILKY RÍMSKE.
Lat. Anthemis nobilis, L. Angl. False Chamomille.

Okrem Anthemis nobilis L. máme ešte ponú kamilku (Anthemis arven-

sis, L.) a smradavú kamilku (Anthemis cotula L.) Kamilky rastú zväša

v južnej Európe a užívajú sa práve tak, ako Hermanok.

KAROBA.
Lat. Jacaranda procera, P. Angl. Caroba.

Osoby, ktoré užívaly mnoho živého striebra proti syphilisu, alebo ktoré

ešte aj teraz trpia na tú najstrašnejšiu nemoc, nech užívajú z tekutého extraktu
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karoby od 1 O do 40 kvapok vo vode tri razy denne. (Dr. Knapp. ) V lekár-

ach predáva sa pod menom "Fluid extractum Foliae Carobae".

KASKARA AMARGA.
Lat. Picramnia antidesma. Angl. Honduras Bark.

Tekutý extrakt z kôry užíva sa proti venerickým chorobám, menovite

proti syphilisu. Dávka: jednu lyžiku tri razy denne. Možno kúpi v lepších

lekárach.

KASKARA SAGRADA.
Lat. Rhamnus purshiana, L. Angl. Chittim Bark.

Táto rastlina dáva nám výborný liek proti zácpe, zlatej žile, dyspepsii a

neztrávnosti. Doktor Polk hovorí, že nezná lepšieho lieku proti zácpe

a Dr. Wright píše, že predpisoval mnohým tento liek proti zácpe a že vraj

nikdy sa v om nezklamal. Dávka z extraktu od I 5 do 60 kvapiek tri razy

denne. V lekárach predáva sa pod menom "Fluidextractum Rhamni Pur-

shianae."

KAINEC.
(Butter Flower.

)

Lekári ho neužívajú. Starí udia varili si odvar z korea a hojili ním

rany, vredy a lišaje. Vnútorne užívali ho po jednej šialke ráno i veer a

zvonku prikladali si do odvaru namoené šatky na rany at., alebo posýpali

si ich práškom z korea.

KLINOPAD.
Lat. Cunilla mariana. Angl. Milkwench.

Užíva sa tak, ako bazalika.

kocOrnik.
Lat. Nepeta cataria, L. Angl. Ctamit.

V lekárstve užíva sa celá rastlina. Má silný, nepríjemný zápach; chu
horká, aromatická a ku káfru podobná. Užíva sa ako iné maty, len že je nie

tak silná. (Vi "Máta peprná, kueravá" at.)

KOKOTICA.
Lat. Sisymbrium sophia. Angl. Flaxweed.

Silný odvar z tejto rastliny upotrebuje sa pri lieení vredov a rán.

Šatky v odvaru moené a na rany prikladané úinkujú výborne. Semeno na

prach utlené a po pol lyžiky užívané vyháa hlísty a žlové kamene. Vo
Francúzsku užívajú odvar aj proti škorbutu a škrofam a síce tak zvanú "Si-

symbrium Murale" kokoticu.

KAPRA SAMÍ.
Lat. Aspidium Filix-masc, L. Angl. Malé Fern.

Kore užíva sa proti hlístam a tasomnici. Z prášku má sa uži asi 30

gránov ráno na lacno a 30 gránov veer; na druhý de bere sa jedna alebo

dve lyžky kastorového oleja. Môžme si pripravi aj odvar z dvoch lyžiiek
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prášku na pol pinta vody vriacej. Prášok sa varí asi za 5—8 minút. Potom
užíva sa jedna šialka ráno a jedna veer a na druhý de kastorový olej jako

sme to opísali vyššie pri prášku. Mnohí cítia ošklivos pri užívaní tohto lieku

omu sa dá odpomôc, jestli sa pacient napije iernej kávy alebo bieleho vína.

Jestli sa skutky hne nepokážu dávky majú sa opakova.

KAŠTAN DIVÝ ALEBO KOSKÝ.
Lat. Aesculus hippocastanea, L. Angl. Horse Chesnut.

Prášok z kôry užíva sa v lekárstve proti zimnici, zlatej žile, krvácaniu

z materníka a krvácaniu z koneníka. Dávka: Z prášku štvr lyžiky dva

razy denne a z aju po dve lyžky jedáce každé dve hodiny. Tinktúra (dve

lyžky stolové na pint liehu) užíva sa proti pakostnici po 1 5—20 kvapkách

tri razy denne. Pomáha vraj i pri somárskom kašli.

KÁVA KORE.
Lat. Piper methysticum, L. Angl. Kava-Kava.

Tekutý extrakt predpisuje sa proti kapavke, bielotoku, proti prílišnému

vydávaniu šliamu, zapáleniu mechúra a rheumatismu. Dávka: 30—50 kva-

piek v poháriku vody. V lekárach predáva sa pod menom Fluid Extract

Kava-Kava.

KINO.

Lat. Pterocarpus Marsupium, R. Angl. Kino.

Užitoný liek pri behake a iných chorobách kde je potreba na dobrý

sahujúci prostriedok. Odvar môže sa užíva pri bolení hrdla jako kloktadlo.

Najviac predpisuje sa tinktúra (Tincture of Kino) a užíva sa po pol lyžike

tri razy denne. K dostaniu v lekárach.

KMÍN — RASCA.
Lat. Carum Carvi, L. Angl. Caraway.

Kmín je oberstvovateom a lahoditeom žalúdka a riev v nápadoch

koliky, neztrávnosti, nadutosti, nezáživnosti at. Užíva sa z oleju 2—4 kvap-

ky na cukre alebo v horúcej vode. Dioskorides predpisoval olej pre badé
dievky. Matky môžu si pripravi dobre úinkujúci nápoj pre deti, ke vez-

mú dve jedáce lyžky kmínu a na to nalejú jedon pint studenej vody a nechajú

stá za 6 hodín. Kmín má by na prach utlený. Dávka: 2—4 lyžiky o
sa opakuje da potreby. Odháa vetry, koliku, silí žalúdok a pomáha proti

neporiadkom riev. Olej odporúa sa takým matkám, ktoré nemajú dos
mlieka pri dojení dieaa.

KOKOŠKA — SUCHÁ BY.
Lat. : Capsolla Bursa-pastoris, M. — Angl. : Shephers Purse.

Za dávnych ias užívali udia odvar alebo aj z tejto rastliny proti škor-

butu, vodnatieke, moeniu krvou at. Obkladok namoený do odvaru a

prikladaný na zapálené miesta liei ružu a vredy. 2eny varily si aj z kokoš-

ky (dve lyžky na pint vody) a pily ho proti zastaveniu mesaného istenia.
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KOLOKVINT.
Lat. : Citrullus Colocynthis, Sch.

Angl. : Colocynth.

Pôvodne pochádza z Turecka, kde hojne rastie

po celom Archipelagu, jako tiež i v Afrike a v Asii.

Miazga z ovocia má silnú drastickú, preháaciu silu

a pri väších dávkach môže zapríini veké žjanie

v žalúdku. Avšak s inými látkami miešaná tratí svo-

ju drastickú silu a úinkuje mierne. V lekárstve uží-

vajú složitý extrakt kolokvintový, ktorý sa obyajne
mieša s kalomelom a prýskyricou a predpisuje sa

proti zácpe, neporiadkom peene, vodnatieke at.
V lekárach môže si každý kúpi "Extractum Colo-

cynthidis" jako tiež aj pilulky "Pilulae Colocynthi-

dis et Hyosciami."

OBRAZ 905.

KOLOKVINT.

OBRAZ 906.

KOLUMBO.

KOLUMBOVÝ KORE.
Lat. : Radix Columbo, L. — Angl. : Columbo Root.

Je to jeden z najlepších prostriedkov proti neporiadkom

zažívacích ústrojov. Dr. Wood predpisoval složitý odvar,

ktorý robí sa takto : Vezmeme pol uncii kolumbového kore-

a na prach utleného, pol uncie zázvoru a asi pol lyžiky

sennových listov spráškovaných. To všetko smiešame a

varíme v pinte vody za 5—8 minút, žatým precedíme, da
úbosti osladíme a požívame po malej sklenike tri razy den

ne. Kore má horkú, aromatickú chu a predpisuje sa í s

inými liekami, ktoré potom slúžia jako "Tonikum". Kore,
jako tiež i tekutý extrakt (Fluidextractum Columbae) mož-
no dosta v každej lekárni.

KRÍŽOVÉ KORENE.
Lat. : Eupatorium perfoliatum, L. — Angl. : Crosswort.

Odvar z korea užíva sa po pol šialke ráno i veer proti influenzi, svalo-

vému rheumatismu a vôbec proti prechladnutiu; napomáha záživnos a silí

žalúdok i revá. Dávka z prášku: pol lyžiky dva razy denne. Dr. Wilkins

predpisoval odvar z korea proti tasomnici (pántlikovej hlíste). V lekár-

ach predáva sa tekutý extrakt. (Fluidextractum Eupatorii.)

KUKUK. (Vi Benedikt.)

KURIA APKA.
Lat. : Portulaca oleracea, L. — Angl. : Purslane.

Tata rastlina má vemi chladivú a moopudnú silu a jako taká užíva sa

proti škorbutu, chorobám moových a pohlavných ústrojov, mechúra a ad-
vín. Caj robí sa z celej rastliny a užíva sa po šialke ráno i veer a prášok ii&

špiku noža pár raz na de
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KURlSLEP — KURIMOR ERVENÝ.
Lat. : Anagallis arvensis, L. — Angl. : Red Chickweed.

Rastie hojne v celej Európe. V lekárstve užíva sa celá rastlina. Caj

trochu osladený pije sa proti chorobám advín, peene, žltake, padúcnici,

vyháa kamene a šatky v om moené hoja rany.

KOLOCIER.
Lat. : Plantago lanceolata, L. — Angl. : Plantain.

Iné mená: Psí jazýek, Babka, Zlaté nitky.

Šava zo sviežich listov potrebuje sa pri pokaliení niektorého úda;

kvapká sa na sviežu ranu alebo prikladá sa handrika do odvaru namoená.
Kolocier, alebo babku menujú udia aj zlatými nitkami, lebo vraj zašíva ot-

vorené rany, hojí a chráni ich od hniloby. Caj zo sušených listov je výbor-

ným prostriedkom proti kataru vnútorných ústrojov a preto odporúa sa proti

nemociam žalúdka, riev a iným neporiadkom sliznej blany.

KOMANICA LEKÁRSKA.
Lat. : Melilotus officinalis, L. — Angl. : Yellow Sweet Clover.

Komanica obsahuje tak zvanú látku "Kumarin" a užíva sa od dávna ku
rozháaniu oteklín, napuchlín a síce jako aj alebo jako náplas ili flajster

(Emplastrum Meliloti). Komanica smiešaná s ibišom, slezom a na prach

utleným anovým semenom, potrebuje sa ku naplneniu mieškov bylinných,

ktoré prikladajú sa na zapálené miesta, vredy, nádory a opuchlé, tvrdé žazy.
Podobne úinkuje aj vysoká komanica (Melilotus Altissimus).

KONITRUD.
Lat. : Graciola officinalis, L. — Angl. : Centaury Minor.

Zvonku užíva sa jako obkladok na rany; zdnuká pije sa aj proti zácpe,

melanchólii a zlatej žile, Dr. Walser predpisoval aj proti tvrdej stolici po
dve lyžky jedáce tri razy denne. Z tinktúry (dve lyžky jedáce na pint alko-

holu) užíva sa po 5— 10 kvapkách na cukre alebo vo vode. Väšie dávky

zapríini môžu behaku.

KOKORAK.
Lat. : Aristolochia clematitis, L. — Angl. : Aristolochia.

Rastlinopis udáva asi 200 rozliných druhov tejto rastliny medzi kto-

rými najviac užívané sú Kokorak Dlhý (Aristolochia longa), Kokorak ok-

rúhly (Aristolochia rotunda) a Kokorak Hadí (Aristolochia serpentaria) ;

posledný rastie v Amerike zvlášte v lesoch Karolín a Virginii. Celá rastlina

je vonná a horká. Olej z listov a korea užíva sa v neporiadkoch sympatic-

kého systému nervového. V Amerike upotrebuje sa najviac kore hadieho

kokoraka (Radix Serpentariae Virginianae). Pri uhryznutí chreštiom (Ratt-

le Snake) užíva sa jako protijed. Americkí Indiáni užívajú ho po dnes proti

uhryznutiu hadom. Mnohí zase užívajú na prach utlený kore proti zimnici

na miesto chininu (quinine), nezáživnosti žalúdka a neporiadkom riev.

V lekárach možno si nadobudnú tekutý extrakt (Fluidextractum Serpenta-

riae), z ktorého užíva sa po pol do jednej lyžiky tri razy denne. Dávka

z prášku : Na špiku noža tri razy denne a z odvaru 4 lyžky ráno a štyri veer.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA

KOPINKA.
Lat. : Filipendula ulmaria, L. — Angl. : Meadow Swet,

Queen of the Meadow.
Rastie v Európe. Odvar z korea púdi mo, napomáha mechúr, Fad-

vienlcy, slezinu a žalúdok a smiešaný s pálenkou úinkuje proti nezáživnosti.

Z prášku užíva sa na špiku noža tri razy denne a z odvaru po pol šialke ráno

í veer.

KONVALINKA.
Lat. : Convallaria multiflora, L. — Angl. : Lily of the Valley.

Solomons Seal.

V Rusku užívajú tú rastlinu proti vodnatieke a v roku 1880. lekári

Trotzky a Bojojavlevsky odporúali ju proti chorobám srdca. Užíva sa aj
alebo výah. Pri robení aju berieme dve jedáce lyžky z celej byliny na pint

vriacej vody a jestli si chceme výah robi, musíme užíva len kvety (dve

lyžky na pint liehu) a necháme stá za jeden týžde. Jako aj, tak aj výah
tíši znepokojené, soslabnuté srdce a dodáva mu silu. Náhle dráždivos pre-

stáva a puls stane sa stálym, máme presta užíva. Caj vyvoláva silnejší tok

mou. Starý herbár Culpoter predpisoval aj proti ztrate pamäti a pakostnici.

KÔPOR.
Lat. : Anethum graveolens, L. — Angl. : Dill.

Semeno kôpru užíva sa proti kom a kolike. Na
lyžku semena naleje sa šialka horúcej vody alebo

mlieka a nechá sa stá za I O minút. Má sa pi za

tepla. Najviac užíva sa jako korenivo do pokrmu.

KÔPOR VLAŠSKÝ — FENIKL OBECNÝ.
Lat. : Foeniculum officinale, L. — Angl. : Fennel.

Caj zo semena pomáha proti slabostiam žalúdka,

riev, kolikám, nadutí a katarom. Dr. Walser odpo-

rúa nasledujúcu miešaninu:

Kôpru vlašského 1 lyžku jedácu OBRAZ 907.

Anisu 1 lyžku malú KÔPOR.
Kalmusového korea 4 lyžky jedáce

Zalej všetko kvartou vriacej vody a popíjaj po šialoke tri razy denne.

Proti kolike dodaj k výš spomenutej miešanine mlieka a užívaj po jed-

nej lyžke. Voda z kôprového semena (jednu lyžiku semena vari v dvoch
šialkach vody za 5 minút) pomáha na oi a pôsobí vzrast vlasov.

KOPYTNÍK — OMYLNÍK.
Lat. : Asarum europaeum, L. — Angl. White Spikenard.

Jednu unciu (dve stolové lyžky) z korea varíme v pinte vriacej vody
za 1 O minút a z tak pripraveného odvaru pijeme po šialke za pár dní ráno i

veer, proti soslabenej duševnej innosti, proti dlhotrvajúcim boastiam hla-

vy, zastavenému mesanému isteniu, zakatáreniu žalúdka a krvácaniu pri

zlatej žile. Prášok ráno po 5 gránov v teplom mlieku užívaný, istí krv.

Caj s medom osladený úinkuje proti šliamu púc a priedušnici.
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OBRAZ 908.

KOPRIVA.

KOPRIVA OBECNÁ.
Lat. : Urtica dioica, L. — Angl. : Common Nettle.

Kore, list a semeno dajú sa v lekárstve mnohoná-

sobne využitkova. Odvar z koprivy s medom smie-

šaný (možno prida i vína) pije sa ráno i veer po pol

šialky proti dýchavinosti, kašu a neporiadkom dý-

chacích ústrojov. Pôsobí na mo a hojí vodnatieku.

Kore v silnom víne varený a na nohy jako náplas

prikladaný, liei pakostnicu. Semeno na prach utlené

vyháa kame. Caj z listu ženie na mo, istí krv a

mierni horúku. Okrem toho pomáha i pri zašliamova-

ní púc a priedušnice; dobré služby koná pri ervienke,

žltake a vodnatieke.

KORIANDER.
Lat. : Coriandrum sativum, L. — Angl. : Coriander.

Semeno užíva sa proti chorobám žalúdka, podporuje trávenie a odháa
vetry. Proti vetrom možno ho mieša s onajzom a kmínom v rovnakých

iastkach. Pri neporiadnom zažívaní, závratom, zastavenému mesanému
isteniu at. treba užíva prášku pol lyžiky s cukrom rozmiešaného. Prášok

s vínom varený vyháa hlísty, pomáha pri ažkom dýchaní a moení, — a

smiešaný s octom hojí lišaje a iné kožné vyrážky. Môže sa smieša aj s me-

dom a priklada jako mas na vredy a boliaky.

KOSTIVAL.
Lat. : Symphytum officinale, L. — Angl. : Comfrey.

Kostival je známym liekom proti hemoptysu (puvaniu krvou) a záro-

ve dobre sa osvedil pri zastaralých behakách. Užívajú ho i proti kapavke

a bársakým katarom tela. Ženám trpiacim na slabosti pohlavných orgánov,

na bielotok, at., jestli sa nepokazuje zapálenie, kostival je vemi dobrým
liekom. Chronické zapálenie mechúra alebo pálenie pri moení obyajne sa

zlepší alebo úplne vyliei týmto liekom. Jedna žena trpela na asté moenie
za viac rokov a niekedy pálenie bolo nesnesitené a žiadny spôsob lieenia

jej nepomáhal; poala užíva odvar z kostivalu a sa úplne vylieila. Kosti-

valu dáva sa asi dve lyžky na pint vody a varí sa za 10 minút, to sa potom
precedí a užíva po pol šialky dva alebo tri razy denne.

KOZLÍK AMERICKÝ.
Lat. : Cypripedium pubescens, L.

Angl. : Nerve Root, American Valerián.

Predpisuje sa najviac extrakt po 1 5—20 kvapkách tri razy denne, proti

vekému rozdráždeniu, nespavosti atd*. Rýchle úinkuje na nervy, po om
nastane sladký oberstvujúci spánok a preto je vemi blahodárnym a na nervy

úinkujúcim prostriedkom. Na aj berieme dve lyžky korea na pint vriacej

vody a varíme 10 minút. Dávka: pol šialky každú hodinu a pozdnejšie

dávky majú by o mnoho menšie.
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OBRAZ 909.

VITOD.

KOSTOLÍEK— MLIENIK (VITOD).
Lat. : Polygala Amara, L, — Angl. : Bitter Milkwort,

Z odvaru užíva sa po 4 lyžky tri razy denne a z

prášku s cukrom smiešaného na špiku noža tri—štyri

razy denne, proti nemociam advín, peene a dychavi-

ci. Je to horká bylina a dobre úinkuje pri takých cho-

robách, kde je potenie tela žiadúcne.

KOZLÍK.
Lat. : Valeriána oficinalis, L. — Angl. : Valerián.

Iné mená: Baldrian, Kozlíek, Valerián, Odolen.

Kozlík úinkuje na celý nervový systém, pomáha
pri nápadoch hystérie, slabosti srdca, kom, hypo-

chondrii, boasti hlavy, bezsennosti atd*. Caj užíva sa

po jednej lyžke každé dve hodiny s prídavkom trocha pomaranovej kôry.

Dobrý odvar zrobíme si takto: Vezmi

Baldrianového korea jednu lyžku

Pomaranového listu jednu lyžku

Listy z máti peprnej jednu lyžku

Medukového listu jednu lyžku

To sa všetko varí v jednom pinte vody za 5 minút, potom sa nechá stá
a po precedení môže sa i osladi a pi po šialoke.

Pri mdlobách dobre pomáha kozlíková tinktúra s Hoffmanskými kvap-

kami smiešaná. Dávka: asi 10— 15 kvapiek na cukre. Pri kových zá-

chvatoch môže sa užíva prášok kozlíkový na špiku noža tri razy denne.

Ponevá väšie dávky môžu zapríini zlé trávenie, preto má sa užíva kozlík

len v menších dávkach.

KRTINÍK. 1

Lat. : Scrophularia nodosa, L. — Angl. : Scrofula plánt. '

Z listov robili si udia odvar alebo aj a užívali ho proti chorobám mo-
ových ústrojov, jako tiež proti škrofam a zlatej žile. V Amerike známe
ho pod menom "Figwor*.

OBRAZ 910.

KRVNÝ KORE.

KRVNÝ KORE.
Lat. : Sanguinaria canadensis, L. — Angl. Blood Root.

Prášok z korea pomáha pri šarlachu. Caj z korea
oddiali divé mäso, liei bradavice a iné kožné vyrážky.

Jestli sa šupe jako tabak, oddiali polypy z nosa. Pomáha
aj proti kašu, prechladnutiu a púcnym chorobám. S pam-
peliškou a s mandragorou smiešaný a užívaný jako aj, liei

peeové nemoce. Dávka z tinktúry: 20—60 kvapiek a z

prášku na špiku noža tri razy denne. Caj potrebuje sa i

na umývanie vredov a kožných strupov. Ponevá celá ra-

stlina má omamujúcu silu, má sa užíva v miernych dáv-

kach.
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KRUSlNA OBECNÁ.
Lat. : Frangula alnus, L. — Angl. : Buckthorn.

Odvar z vnútornej kôry (Cortex Rhamni Frangulas) užíva sa v domác-
nosti jako prostriedok preisujúci. Plody majú tie samé úinky, ale sú slab-

šie. Krušina predpisuje sa proti zácpe, zlatej žile, chorobám peene a sleziny,

vodnatieke a závratom. Stolová lyžka kôry varí sa v pinte vody, poas va-

renia pridá sa trochu pomaranovej kôry a kmínu, Z toho odvaru pije sa asi

po 2 lyžkách "veer pred líhaním. Ke sa ráno stolica nedostaví, má sa uži
väšia dávka. Krušinu, pre jej dobré úinky, pomenovali stredovekí udia
"Rhebarbarum Plebejorum".

KVAJAK — GVAJAK.
Lat.: Lignum Vitae; Lignum Sanctum vel Benedictum, L.

Guaiacum officinale, L. et Willd. — Angl.: Guaiacum Wood.
Iné mená: Drevo života, Francúzske drevo. Sväté drevo.

Drevo a guma užívajú sa v lekárstve proti syphilisu, rheumatismu, ne-

istote krvi a obyajne užíva sa odvar gumy s odvarom rajského korea (Sar-

saparilla). Kto trpí na rheumatismus, nech si zrobí liek jako nasleduje: Tre-

ba kúpi v lekárni jednu unciu na prach utlenej gvajakovej gumy (Gum
guaiacufii powdered one ounce) dajte ju do kvarty boroviky (Holland Gin)

zaštopujte a nechajte stá za 7 dní. Potom užíva sa po jednej jedácej lyžke

v pol šialke teplého mlieka tri razy denne.

KVASSIA.
Lat. Quassiae Lignum, Br. Picrasma excelsa (Swartz).

Angl. : Quassia, Bitter Wood, Bitter Ash.

Výah z dreva vyháa hlísty, napomáha trávenie, liei neporiadky ža-

lúdka a užíva sa i proti zimnici. Na kvárt vody berú sa dve lyžky prášku

z kvassiového dreva a to varí sa za 10 minút. Dávka : Pol šialky tri razy

denne. Z tinktúry možno užíva jednu lyžiku tri razy denne.

I KOVlÁá.
: Lat. : Scabiosa succisa, L. Angl. : Daisy Fleabane.

V Európe užíva sa odvar proti púcnym nemociam. Na rany prikladajú

udia do odvaru namoené plátenko, ktoré sa pod takými obkladmi rýchle

hoja. Z odvaru pije sa jedna šialka ráno a jedna veer.

KUKLlK.
Lat. : Geum urbanum, L. — Angl. : Avens.

Kore známy je v lekárstve pod menom "Radix Caryophyllat^e" a na

prášok utlený užíva sa proti neporiadkom žalúdka, riev, chronickému rheu-

matismu, anglickej chorobe a proti iným menším a väším chorobám. Z práš-

ku užíva sa na špiku noža 3—4 razy denne. Z odvaru užíva sa dva-tri

lyžky asi tri razy denne.

Je ešte tak zvaný visiaci kuklík (Geum rivale. L.). Ten druh má visiace,

zvonkovité, bado-ružové kvety a rastie všade na lúkách atd*. Ponevá ko-

re má silnú, sahujúcu silu, preto užíva sa odvar alebo výah proti beha-
kám, úplaviciam a rôznym horúkam.
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KRVAVNlK.
Lat. : Achillea millefolium, L. — Angl. Yarrox.

Svieže lístky rozmakané prikladajú sa na rany, vredy, rozdreniny at.
Proti prechladnutiu užíva sa aj pitý hne pred líhaním. Tinktúra, 20 kva-

piek v lyžke vody, zastaví krvácanie púc, advín a z nosa a napomáha trá-

venie. Pri krvácaní z nosa, z koneníka alebo z materníka potrebuje sa sla-

buký aj dobre rozriedený jako zastriekadlo. Caj potrebujú ženy na umý-
vanie boacích prší a všeobecne môže sa užíva jako kloktadlo proti boleniu

hrdla. Caj môže sa pi s mliekom alebo s medom. V Homeopathii potre-

buje sa krvavník proti tetanusu, na staré vredy a na povzbudzovanie mesa-
ného istenia.

KUBEBA — CIBEBA.
Lat. : Piper cubeba. — Angl. : Cubeb.

Predpisuje sa v lekárstve proti kataru mechúra, bielotoku, kapavke a

iným zapáleninám sliznej blany. Dávka z prášku: lyžiku tri razy denne.

Z oleju potrebuje sa 1 5—20 kvapiek tri razy denne a z tinktúry 10—20 kva-

piek tri razy denne.

KUKUKA.
Lat. Orchis militaris. — Angl. : Cuckoo Flower.

Prášok známy pod menom "Salep" zhotovený vo vode, užíva sa proti

behake zvlášte u detí, jako tiež proti neporiadkom púc, chudnutiu, choro-

bám riev a katarom moovodov.

KURÍ MOR.
Lat. : Stellaria média. — Angl. : Chickweed.

Tá malá rastlinka má vekú a podivuhodnú silu následkom draselnatej

soli, ktorú v sebe obsahuje a užíva sa pri lieení mnohých chorôb, jako ku

príkladu pri škorbute (kurdej) ; slabý aj dáva sa deom trpiacim na padúc-

nicu (božec) ; prášok smiešaný s nesoleným maslom alebo lojom priložený na

vredy a rany rýchle ich hojí; jako liek proti besnote nemá páru; lekári i nele-

kári, farári, uitelia, — všetci odporúajú odvar proti besnote. Robí sa tak-

to: Na dve uncie (4 lyžky) nalejeme jeden kvárt piva a necháme to vari
až toho nezostane len asi polovica, to jest jeden pint. Potom odvar precedí-

me a užívame ho nasledovne: udia silnej postavy užívajú po jednej vekej
šialke ráno na lacno. Jestli besnota už vybuchla, možno dáva po 2 lyžkách

každých 6 hodín. Slabší udia nech užívajú v menších dávkach a deti asi

dobrú lyžku stolovú ráno na lacno. To sú dávky odvaru proti besnote. Na
aj berieme jednu lyžku na pint vody a užívame pol šialky dva razy denne.

LYŽINlK.
Lat. : Cochlearia officinalis, L. — Angl. : Scurvygrass.

Táto rastlina má vemi nepríjemný zápach a horkú chu, ktoré však po
sušení tratí. Užíva sa aj po pol šialke dva razy denne proti škorbutu, chro-

nickému rheumatismu a erstvá rastlina s olejom smiešaná môže sa jes ako

šalát.
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AN.
Lat. : Linum usitatissimum. — Angl. : Flax.

Lanové semeno má chladiacu, rozmäkujúcu, rozpúšajú-

cu a vyahujúcu silu. Caj zo semena pomáha proti boasam
prsným a proti kataru hrdla. Utlené a s vodou smiešané

semeno prikladá sa jako náplas (flajster) na dolné okoniny
tela; aj ženie na mo a dobre úinkuje i pri neporiadkoch

mesaného istenia. Varené semeno priložené na vredy, pri-

náša ich k zralosti a ku rýchlemu hojeniu. Spáleniny dajú sa

dobre liei pod obkladmi namoenými do odvaru. Vodový
odvar s olejom smiešaný užíva sa jako klistýr proti telesným

vadám. Lanový olej s vápenou vodou smiešaný pomáha pri

spáleninách.

LEVANDULA.
Lat. : Lavandula Spica. — Angl. : Lavender.

• Olej levandulový, 5 kvapiek na cukre dva razy denne užívaný, napraví

trávenie a chu k jedeniu. Trpiaci na vetry, vzdutie, koliku a bô hlavy majú

užíva oleja po 5 kvapkách tri razy denne. Olej slúži aj k natieraniu pora-

zených údov. V nervových chorobách jako hystéria, neurasthenia atd*. le-

vandulový špiritus je vemi dobrým tišiteom. Užíva sa za pol lyžiky v dvoch

lyžkách vody dva razy denne. Lieh levandulový robí sa takto: Na pint

liehu dáme dve stolové lyžky oleja levandulového a dobre rozmiešame. Olej

podporuje i vrast vlasov a aj z kvetín je výborným liekom proti boasti hla-

vy a všeobecnej slabosti tela.

LIPA (LIPOVÝ KVET).
Lat. : Tilia europaea, L.

Angl.: Linden (Flowers).

Lipový aj slúži jako na pot ženúci prostrie-

dok a tíši ke. Užíva sa i k naparovaniu hla-

vy a oí, o výborne úinkuje proti prechladnu-

tiu a zastaralým kašom. Caj istí žalúdok,

priedušnicu a liei nemoce advín. Šava z kô-

ry lipovej istí krv a hojí popáleniny. Caj

smiešaný s medom istí krv. Vemi dobrým
liekom je lipové, erstvo spálené a na prach

Utlené uhlie.

Kaz Kneipp odporúal prášok z lipového uhlia s mliekom smiešaný

a cukrom osladený po jednej lyžike tri razy denne proti chorobám advín a

ponevá má antiseptickú silu, môže sa prášok potrebova aj na zasypanie rán,

vredov, hnilôb, raka, lišajov at. Prášok lipový z uhlia suší a pre to robí sa

pod ním nová koža. Môže sa užíva aj proti nonému poteniu, vyrážkam,

zapáleniu v hrdle, v púcach a proti chorobám žlovým (Kneipp). Lipový

kvet a prášok malý by by v každej domácnosti. Len erstvý, sviežopálený

prášok má sa užíva jako lekárstvo.

OBRAZ 912.

LIPA.
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LOBELIA.
Lat. : Lobelia inflata, L. — Angl. : Lobelia.

Proti jakémukovek otráveniu môžeme dáva smelo lobe-

liu. Niektorí lekári tvrdia, že liei besnotu. Zvonku užíva sa

jako obkladok pri vymknutí kostí, potlení, rheumatismu at.
Etherická tinktúra (Ethereal Tincture of Lobelia), zastaví zá-

chvaty pri'asthme. Potrebuje sa aj pri uhryznutí hadom. Na
vracanie dáva sa 2 lyžky prášku na pint vody (vriacej) a po

1 O minútach odvar sa precedí a užíva po pol šialky každú pol

hodiny. Pri užívaní tinktúry na vracanie užíva sa jedna alebo

dve lyžky každých 1 O minút. Pre deti možno smieša s me-

dom, alebo iným ajom. Proti asthme dáva sa lyžika tink-

túry každú pol hodiny poas záchvatov. Doktor Cutler hovorí,

že medzi všetkými liekami jedine lobelia mu pomohla proti

asthme. Lístky žuvané pôsobia tiež dávenie (vracanie).

OBRAZ 913.

LOBELIA.

LOPUCH.
Lat. : Lappa officinalis, L.

Angl. : Burdock.

Odvar z korea pije sa proti podagre, kožným

vyrážkam a syphilisu. Ako umývadlo vzbudzuje

vzrast vlasov, hojí lišaje, vyrážky a lupiny na koži.

Odvar so šmalcom alebo s nesoleným maslom smie-

šaný dá nám výbornú mas, ktorá sa môže upotre-

bi jako náplas pomocou obväzkov pri rozmanitých

chorobách.

UBÍK.
Lat. : Levisticum officinale, L. — Angl. Lovage.

Lubík je dedictvom našich prababiek. Ke
niekomu v rodine bolo zle, varili si polievku z ub-
íka. Kore silí nervy a istí celý organismus. Užíva sa pri mrazení, slabo-

sti a kolike žalúdka, proti zašliamovaniu priedušnice a púc, hystérie, hypo-

chondrie, vodnatieke a nemociam srdca. Užíva sa jako aj s vínom a síce

tak, že dáme do šialky teplého vína, do toho smiešame jednu lyžiku ubí-
ka a po vychladnutí precedíme a vypijeme. To sa má opakova každé štyri

hodiny. Výah dáva sa aj do pálenky a robí sa ním i tak zvaný nápoj "En-

glish Bitters" — Anglická horká. Octový výah slúži ku obkladom na opuch-

liny.

OBRAZ 914.

LOPUCH.

ALIJA BIELA.
Lat. : Lilium album, L. — Angl. : White Lily.

V Európe užívajú sa biele lístky z kvetu. udia robia si aj a tým vy-

mývajú boliace oi a zapúšajú si do oí po kvapkách viac ráz denne. Proti

mdlobám pijú ráno i veer po šialke aju s mliekom alebo s vínom. Caj kro-

tí bô materníka, hojí vredy, pomáha ženám k pôrodu pracujúcim, vyvodí

ženský krvotok, istý faky na tvári a hojí chrasty a rany.
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ALIJA MODRÁ. (Kosatec.)

Lat. : Iris germanica, L. — Angl. Iris.

V Amerike rastie versicolor a v Európe potrebujú zväša Iris germanica,

Iris florentina a Iris tuberosa. Caj zo samého kvetu v máji sbieraného, zahá-

a všeHjakú zimnicu, uspokojuje žrenie v živote, hojí rany vymývaním a pri-

kladaním do aju namoených obväzkov, pomáha proti rakovým nemociam

a liei rany na ženských prsiach astým omývaním a prikladaním do aju za-

moených anových šatiek. Z korea môže sa robi silný odvar, z ktorého

užíva sa po šialke ráno i veer; istí púca, pomáha pri neporiadkoch žalúdka

a riev, dobré služby koná pri vodnatieke, krotí boasti materníka, hojí

prašiviny, chrasty a faky na tvári.

LUNATENKA.
Lat. : Lunaria. — Angl. : Moonwort.

Vinný aj z listov užíva sa dva tri razy denne proti prílišnému mesa-
nému isteniu, bielotoku a neporiadkom materníka; hojí rany a pruh a a-
práve má výbornú sahujúcu silu, mieša sa zväša s inými sahujúcimi (astrin-

gent) |>rostriedkami.

MAI PYSK.
Lat. Galeopsis ochroleuca.

Caj z celej rastliny zvlášte z kvetov užíva sa proti suchotinám púc, kaš-

u a neporiadkom zažívacieho kanálu. Na drobno pokrájaná lodyha tejto

rastliny je súiastkou drahých a tajných ajov protisuchotných. Tak ku prí-

klédu "Lieberscher Auszenhrungstee" a "Schweizertee" predávané v ma-

lých paklíkoch po 5— 10 korunách skladajú sa prevažne z maieho pyska.

MYDLOVNlK — MYDLOVNÍEK.
Lat. Saponaria officinalis, L. — Angl. : Soapwort.

Hojne rastie i v Amerike i v Európe. V lekárstve užívajú kore a listy.

Kore vo vode moený dáva mydloviny a preto mnohí vyrábatelia upotrebu-

jú ho k vyrábaniu mydla. V Nemecku užívali ho udia na miesto Sarsaparilly

proti škrofam, syphilisu a rôznym chorobám kože.

MODRÁK.
Lat. : Centauria cyanus, L. — Angl. : Blue Centaury.

Sušené a na prach utlené kvety pridávajú sa k rozmanitým vykurovad-

lám (avšak len pre barvu). Pivný odvar z kvetov pomáha proti žltake a

vodný odvar dáva nám dobrú vodiku na oi.

MALINA.
Lat. : Rubus idaeus, L. — Angl. Raspberry.

Malinová šava s vodou a cukrom smiešaná blahodarne úinkuje pri

všetkých horúkach jako tiež pri úplaviciach a rozvolneniach. Caj z malino-

vých listov pomáha pri neporiadnom mesanom istení žien.
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MAJORÁN.
Lat. : Origanum majorana, L.

Angl. Garden Marjoram,

Iné mená: Majoránka, Vookras.

Caj úinkuje na modzgy, dodáva teplotu žalúd-

ku, napomáha dýchanie, istí peenú a slezinu a uží-

va sa i proti nemociam materníka. Para z aju ma-

joránového pôsobí blahodárne na materník. Caj s

vínom smiešaný úinkuje na mo a silí žalúdok. Olej

užíva sa proti všetkým hore vypísaným chorobám a

berie sa po 3—5 kvapiek na cukre.
OBRAZ 915.

MAJORÁN.

DIVÝ MAJORÁN (Dobromyser).
Lat. : Origanum vulgare, L. — Angl. : Wild Marjoram.

Caj úinkuje výborne proti nemociam žalúdka, silí ho, zaháa gázy a

kyslos, napomáha chu k jedeniu, istí prsia, ženie na mo a ruší zastavenú

mesaku. Šava majoránová, zapustená do ucha, pomáha proti huaniu a

bôu v ušiach. Potrebuje sa jako odvar, výah, aj a olej. Z oleju a z výa-
hu užíva sa po 2—5 kvapiek na cukre. Olej smiešaný so sadlom dáva nám
výbornú mas proti kataru nosa.

MAK.
Lat. : Papaver. — Angl. : Poppy.

Z maku vyrába sa ópium, ktorý len na pred-

pis lekára môže by užívaný. Nerozumné matky

dávajú decku odvar mlieny z makoviny, aby deti

spaly a nevedia, že tým podkopávajú decku zdra-

vie, zvlášte duševné schopnosti decka a môžu ho

uspa na veky. Varova sa treba všetkých takých

liekov, v ktorých nachádza sa ópium, morfium

alebo heroin.
MAK.

OBRAZ 916.

MANGO.
Lat. : Garcinia Mangostana, L. — Angl. : Mangosteen.

V lekárstve užíva sa extrakt po 1 kvapkách proti kataru, behake,

úplavici a bielotoku. Jako kloktadlo pri zapálení mandlí dáva sa lyžika na

pol pinta vody a tým sa hrdlo gargarizuje. Jako vodika potrebuje sa ku

umývaniu tváre, vredov a ženských pohlavných ústrojov.

MARENKA (Božcoby).
Lat. : Asperula odorata, L. — Angl. : Sweet Woodruff.

Caj v malých dávkach pomáha proti melanchólii, hystérii, neporiadkom

peene a riev. Obyajne mieša sa s jahodovými listami a s tymiánom v rov-

nakých iastkach. Caj z tejto miešaniny je znamenitým krvoistiacim pro-

striedkom.
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MALVA.
Lat. : Althaea rosea, L.

Angl. : Hollyhock.

Caj píQtrebuje sa proti nepravidelnému me-
sanéniu' Ciiteniu, chorobám hrdla, zaflegmo-

vaniu priedušnice, käšu a chrípke. Naparený

kvet malvový dobré služby koná vdýchaním

pary nosom (Inhalatia).

MANDLE— SLADKÉ.
Latinský: Amygdala dulcis, L.

Angl. : Sweet Almond.

OBRAZ 9r
MALVA.

Olej zo sladkých mandlí potrebuje sa v rôznych choro-

bách; rozpúša šliam, chladí žalúdok, napomáha apetít a trá-

venie. Jestli je obava, že niektorý nemocný dostáva zapálenie

púc, užíva treba mandového oleja po jednej kávovej lyži-

ke tri razy denne. Pä kvapiek zastriekaných do ucha zastavia

šum, huanie, rozpúšajú ušné voskoviny a uavujú boas.
Pri horúkach a zapáleniach treba natiera dotyné miesta ole-

jom. Popukaná koža, rany od sedenia, ležania alebo od jazde-

nia na koni hoja sa výborne pod mandovým olejom. V le-

kárstve užívajú sa i horké mandle (Amygdalae amarae, L.)

avšak zväša s inými liekami smiešané.

MANDRAGORA.
Lat. : Podophyllum peltatum, L. — Angl. : May apple, Mandrake Root.

V lekárstve užíva sa kore, ktorý je jeden z najlepších liekov proti cho-

robám peene. Z prášku dáva sa na špiku noža tri razy denne a z tinktúry

užíva sa po 20—50 kvapkách na cukre

alebo vo vode tri razy denne. Dr. Lob-

stein hovorí, že mandragora zastaví príliš-

né moenie. Prášok posypaný na divé

mäso oddiali ho, hojí rany a iné vyrážky

na tele. Ženy užívajú prášok proti boa-
stnému mesanému isteniu. V lekárstve

predáva sa pod menom Podyphyllin a

obyajne mieša sa s inými liekami.

Pod menom Mandragora — Mužíek
'— Atropa Mandragora, L.) známe jednu

europejskú rastlinu, o ktorej udia mysleli,

že má arodejnú silu. Za dávnych ias

užívali tú rastlinu jako jedovatú látku ba

že robili z nej "Morion" iže "víno smrti".

Celá rastlina je vemi jedovatá, narkotic- obraz 91?.

ká a podobá sa belladonne (Rulík). mandragora.



DOMAGI LEKÁR A RADCA 671

UXXXVI. TABUKA.

jOhr. 920

Obr. 9S2 Obv. 933 Obr. 934 Obr, 986

OBRAZ 920. klobúky; 921. kuklík vodný; 922. kopinka; 923. kopinka (iný druh): 924. kurí
mor; 925. lomikame; 926. kukuka; 927. lyžiník; 928. lomihnát; 929. maka; 930. divý majorán;
931. mateník; 932. materina dúška; 933. vodná máta: 934. myšie uško; 935. mlieik.
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OBRAZ 936.

>5MÁTA PEPRNÁ.

MÁTA — KOSKÁ.
Lat. : Monarda punctata, L. — Angl. ; Horsemint.

Silný odvar z listu a kvetu pomáha proti chorobám advín, zastaveniu

mou a má sa užíva po štyroch šialkach denne. Olej užíva sa po 5— 10
kvapkách na cukre proti neuralgii, rheumatismusu a porazeninám.

*

MÁTA PEPRNÁ (Vetrový kore).
Lat. : Mentha piperita, L. — Angl. : Peppermint.

Máta peprná náleží ku posilujúcim prostried-

kom žalúdkovým a napomáha trávenie. Sialoka

matového aju užívaná ráno i veer silí žalúdok

a tvorí ahké trávenie. Prášok má tie samé zvlášt-

nosti, užívaný na špiku noža s vodou dva razy

denne. udia soslabení následkom chorôb alebo

trpiaci na triašku, nadutos alebo vracanie, majú

užíva aj i prášok maty peprnej. Caj smiešaný

s vínom a užívaný za dlhší as púdi nepríjemný

zápach z úst. Odvar s octom smiešaný mierni vý-

buchy krve. V mlieku varená máta (teplá) zasta-

vuje boasti brucha. Olej matový užíva sa 1—2 kvapkách na cukre a zvon-

ku môže sa natiera na elo i na sluchy pri migréne. Tinktúru tiež možno
užíva po 10—20 kvapkách na cukre tri razy denne a má tie samé úinky
jako prášok alebo olej.

MÁTA KUERAVÁ (Balšavka).

Lat. : Mentha crispa, L. — Angl. : Curled Mint, Balm Mint.

Potrebuje sa skoro tak, ako máta peprná. V lekárach robí sa voda pod
menom "Aqua Menthae Crispae" a užíva sa v lekárstve na zmocnenie žalúd-

ka a proti neporiadkom materníka.

MATERINA DÚSKA.
Lat, : Thymus serpillum, L. — Angl. : Thyme.

Professor Doktor Fischer zo Strassburgu (Elsasko) vemi chváli lieivú

silu materinej dúšky, menovite pri kataroch hrdla, priedušnice, asthme a so-

márskému kašu. Vylieil on svoje vlastné deti trpiace

na kaše výahom tej rastliny a hovorí, že "výsledok

lieenia bol podivuhodný". Lekári obyajne nechcú

sa "babra" s božími darmi prírody; chytajú sa iných,

nových prostriedkov, ale ke ide o ich vlastné deti a

ke vidia, že v tých sérumoch, zaštepovaniach at.
nieto pomoci, obracajú sa zase len do lekárne prírody,

ktorá je jedinou lekárou loveka a nikdy neklame.

Bárs by i iní lekári a professori nasledovali Doktora

Fischera a odporúali viac rastlín a bylín, ktoré príroda v svojom vzneše-

nom laboratoriume rok pri roku pripravuje v dostatonom množstve a dáva

ich každému zdarma. Caj si môže každý pripravi a tiež i tinktúru. Nestojí

mnoho a vec je dobrá. Z aju užíva sa tak, ako i z druhých ajov a z tinktú-

ry asi 10—20 kvapiek na cukre viac ráz denne.

OBRAZ 837.

MATERINA DÚŠKA.
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MORSKÝ ÚPOR.
Lat. : Lithospernum officinale, L. — Angl. : Gromwell.

Siln^ odvar zo semena vyháa hlísty, napomáha mechúr, púdi kame
a Hei pakostnicu. Sušené Hsty môžu sa upotrebi v domácnosti namiesto

ínskeho aju s mliekom, cukrom alebo s citrónom.

MRKVA DIVÁ.
Lat. : Daucus carota. — Angl. : Wild Carrots.

Kore je belastý, tvrdý, má silný zápach a nepríjemnú chu. Semeno
aromatické. Odvar z korea a semeno má moopudnú silu a užíva sa v cho-

robách moových ústrojov. Kvety prikladajú sa na rany.

MYRTA.
Lat. : Myrtus communis, L. — Angl. : Common European Myrtle.

Z myrtových listov vyrábajú tak zvaný "Myrtol", ktorý má výbornú

antiseptickú (proti-hnilobnú) silu a predpisuje sa proti nemociam priedušnice

a prieduchov púc, jako tiež proti neporiadkom moových ústrojov, z oleja

užíva sa 1—3 kvapky v kapsulkách 4—6 ráz denne. Avšak môže sa užíva

i aj, z ktorého dávka je asi dve—tri lyžky tri razy denne.

MUENKA.
Lat. : Passiflora incarnata, L. — Angl. : Passion Flower.

Výah z americkej muenky užíva sa po 1 0-:—30 kvapkách na cukre

alebo v teplej vode proti neuralgii, bezsennosti, boastnému mesanému i-

steniu žien, behavke a úplavici.

MATENÍK.
Lat. : Leonurus cardiaca, L. — Angl. : Motherwort.

Syrup (aj s cukrom) veselí srdce, odháa starosti a ponevá pomáha
pri srdených chorobách, preto v latinskom jazyku pomenovali túto rastlinu

"cardiaca". Vemi dobre úinkuje proti mdlobám. Prášok užívaný po lyžke

s vínom smiešaný pôsobí na plodiace ústroje žien, reguluje mesané istenie,

ženie na mo a silí žalúdok. Užíva sa po pol lyžike v šialke horúcej vody tri

razy denne.

MATIKO.
Lat. : Arlanthe elongata, L. — Angl. : Matico.

Táto rastlina potrebuje sa proti kataru, kapavke, prílišnému mesanému
isteniu, proti kataru mechúra a bielotoku. Pri kataroch potrebuje sa aj na

vuchanie nosom a vnútorne užíva sa tinktúra alebo aj aj. Proti kapavke a

kataru alebo proti prílišnému isteniu má sa zastriekava. Dósa z tinktúry

1—2 lyžiky, z odvaru pol šialoky a z extraktu 30 kvapiek tri razy na de.
K dostaniu v lekárach.

MANZANITA.
Lat. : Arctostaphylos glausa, L. — Angl. : Manzanita.

Rastie v Californii. Odvar pre jeho sahujúcu silu potrebuje sa pri lie-

ení kapavky, kataru materníka, bielotoku a proti prílišnému moeniu. Užíva

sa po pol šialke tri razy denne. K dostaniu v lepších lekárach.
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MEÍK.
Lat. : Iris versicolor, L. — Angl. : Blue Flag.

Meík je cenným, krv-istiacim liekom. Predpisuje sa proti syphilisu,

škrofam, prsnej vodnatieke, pri chorobách sleziny a advín. Najviac užíva

sa tinktúra. Dáva sa 4 lyžky (dve uncie) meíku na pint špiritusu a z toho

užíva sa po 1 5—30 kvapkách tri razy denne.

MEDUKA.
Lat. : Melissa officinalis, L. — Angl. : Lemon Balm.

Iné mená: Materinský aj, Velník, Melisa, Sladké drevko. •

Caj robený z jednej jedácej lyžky meduky na pint horúcej vody užíva

sa proti kom, kolike, migréne a badnike. Víno Medukové (Melissa

Wine) pomáha vraj aj pri padúcnici; robí sa tak, že dáme dve lyžky meduky
na pint vína. Z tej rastliny robia sa i dobre známe karmalitské kvapky a síce

takto: Vezmi

Meduky pol funta

Kôry citrónovej štvr funta

Koriandru štvr funta

Muškatalového orechu pol uncii

Škorici jednu malú lyžiku

Daj to všetko do faše a nalej na to toko špiritusu, aby všetko bolo ním
dobre zakryto. Nechaj stá za týžde. Potom prece cez isté, husté plátno

a dodaj k precedeniu dva razy toko vody, ako jesto výahu a kvapky sú ho-

tové. Tie kvapky potrebujú sa aj jako liniment na natieranie boastných

miest, ako na príklad proti rheumatismu, boastiam hlavy at.

MEDVEDICA (Bolševník).

Lat. : Arctostaphylos officinalis, L. — Angl. : Bearberry.

Caj (jednu lyžiku na šialke horúcej vody) užíva sa proti zapáleniu

mechúra, bielotoku, kapavke a nezadržatelnosti mou. Odvar z listov pomá-
ha v chorobách moových, kataru mechúra, vodnatielke a púdi moové ka-

mene. V lekárstve známy je prášok pod menom "Edingburgský prášok"

(Pulvis lithotriplicus) a robí sa takto:

Listu medvedici 1 unciu (dve lyžky)

Prášku kôry chinovej 1 unciu (dve lyžky)

Opiumu 6 gránov

Smiešaj všetko a rozde na 1 2 práškov. Dávka jedon prášok tri razy

denne, po om má sa zapi 4 lyžky vápenej vody. Potrebuje sa pri vyššie opí-

saných chorobách.

MODRÍN.
Lat. : Larix americana, L. — Angl. : American Larch.

Potrebuje sa kôra. Odvar užíva sa proti behake, rheumatismuse, kaš-

u, kataru a asthme. Obyajne mieša sa s inými rastlinami, ale môže sa po-

trebova aj sám modrín. Odvar sa robí z dvoch lyžiek kôry na pint vody

a užíva sa po dve—štyri lyžky tri razy denne. K dostaniu v lekárach.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 676

MLIENIK (Senega Kore).
Lat, : Polygala senega, L. — Angl. : Senega Snakeroot.

V lekárstve užíva sa odvar z korea proti chorobám dýchacích ústro-

jov, asthme a pohrudnici (sliznej blane). Dávka 2—4 lyžky tri razy denne.

V lekárach predávajú syrup (Syrupus Senegae) a tekutý extrakt (Fluidex-

tractum Senegae).

MOCHNA— HUSIA.
Lat. : Potentilla anserina. — Angl. : Potentilla.

Iné meno: Krohoj.
Mochna užíva sa proti kom žalúdka, riev, hlavy at. Pri mesaných

kolikách u žien môžeme sa istotne spoahnú na túto rastlinu. Varí sa v mlie-

ku asi za 5 minút (jednu lyžku na šialku mlieka) a pije sa teplé tri razy denne.

MORSKÁ RIASA.
Lat.': Fucus vesiculosus. — Angl.: Sea Wrack.

Španielski a francúzski lekári potrebovali tento liek pri lieení vôa na

šiji a predpisovali ho tiež jako liek proti škrofovitým opuchlinám a tlstote.

Dósa z extraktu pol lyžiky tri razy denne. Z piluliek 2—5 na de. V lekár-

ach predáva sa Fluid Extract Fucus Vesiculosus a pilulky "Sea Wrack pills,

sugar coated".

NADRAGUA. (Vi Rulík.)

NARD.
Lat. : Nardus montana. — Angl. : Nard.

V lekárstve užíva sa kore. Odvar istí krv, úinkuje výborne proti zá-

vratom hlavy, porazeniu, kom a ospalosti, jako tiež proti nervovým choro-

bám. Z odvaru pije sa po pol šialky dva razy denne.

NÁPRSTNÍK.
Lat. : Digitalis purpurea, L. — Angl. Foxglove.

Táto jedovatá rastlina je cenným liekom proti srde-
ným vadám, vodnatielke, rheume, chrchaniu krve, so-

márskemu kašu a asthme. Dósa z práškovaného listu na

špiku noža a z tinktúry 4—8 kvapiek tri razy denne.

Dávka mení sa poda ažkosti nemoce, veku, sily choré-

ho atd*. Pri užívaní vždy sa treba poradi lekára.

NÁTRŽNÍK.
Lat. : Tormentilla potentilla, L. — Angl. : Tormentil.

OBRAZ 938.

NÁPRSTNÍK. Potrebuje sa prášok, aj alebo odvar proti žltake,

kašu a chrchaniu krve. Obklady namoené do odvaru
prikladajú sa na vredy, boliaky a rany. Tinktúra užíva sa po 10—20 kvap-

kách a robí sa tak, že dáme dve lyžky na pint špiritusu a necháme stá za

týžde. Potom precedíme a odložíme pre potrebu. Caj sa robí z jednej

lyžiky nátržníku na šialku horúcej vody.
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NÁVRATNlK (Husie apky.)
Lat. : Alchemilla vxilgaris, L. — Angl. : Lady's Mantle.

Rastie na mokristých lúkách, medziach a pastviskách. Caj z tejto rastli-

ny pomáha proti behake, neporiadkom riev, dráždi innos zažívacích ústro-

jov, dobre slúži pri skaliení, odrení, krvácaní a jak6 kädivo hlavy pomáha
proti rôznym katarálnym nemociam.

nechtík — MESIAIK.
Lat. : Calendula officinalis, L. — Angl. : Marigold.

Mlieny odvar robí sa z lyžky kvetu i listov na kvartu horúceho mlieka

a úinkuje na rakovinu, škrofe a zlatú žilu. Nechtiková mas prikladá sa

na vredy, boliaky a robí sa takto: vezmi jednu lyžku šavy nechtikovej a dve

lyžky nesoleného masla alebo šmalcu, dobre rozmiešaj a na plátno roztretú

mas prikladaj na boliace miesta.

NETRESK.
Lat. : Sempervivum tectorum, L. — Angl. : Houseleek.

Šava s cukrom užitá hasí žíze zvlášte poas horúkovej zimnice. Bra-

davice šavou natierané hynú. Šava užíva sa tiež na vyplachovania vredo-

vitých úst a hrdla. Za dávnych ias miešali si udia šavu z netresku so žen-

ským mliekom a pomocou obväzku prikladali na hlavu takých udí, ktorí mali

náklonf^os k bláznivosti.

OLIVOVÝ OLEJ.
Lat. : Oleum. olivae. — Angl. : Olive Oil.

Olivový olej nemal by chybe v žiadnom dome. Pri zapálení žalúdka,

riev a slepého reva užívaj jednu lyžku stolovú každé dve hodiny. Proti

svrbeniu a boasti ucha nakvapkaj oleju na vatu a vlož do ucha. Proti zácpe

a žalúdkovým neporiadkom je olej výborným liekom a užíva sa denne po

štyroch lyžkách alebo i viac. Z olivy môžeme si pripravi najlepší okrášu-

júci prostriedok na svete. Smiešaj dve lyžky jedáce oleju s desa lyžkami lie-

hu a pridaj štyri lyžky ružovej vody alebo jakejkovek voavky. Tá mieša-

nina je dobrým liekom na tvár a na vlasy, pomáha vzrast vlasov a koža zo-

stane po nej jemná a pekná. Jestli chceš ma peknú bielu tvár, alebo biele

ruky, smiešaj olej s citrónovou šavou a natieraj tvár alebo ruky ráno i veer.

OMAN VEKÝ.
Lat. : Inula helenium, L. — Angl. : Elecampane.

Kore užíva sa v malých dávkach proti slabostiam žalúdka, flegme

púc a pri zastavení mesaného istenia. Zvonku pomáha liei vredy, par-

chy a svrab. Na aj berie sa lyžika omanu na pint vody. Dávka: jednu

lyžku každé dve alebo tri hodiny.

ORECH VLAŠSKÝ.
Lat. : Juglans regia, L. — Angl. : Walnut.

V lekárstve potrebujú sa listy a zelené šupy z ovocia. Odvar z listov

slúži do kúpea pre škrofovité deti a jako obkladok na syphilistiné vredy

a zapálené oi. Odvar z šupín slúži jako barvivo na vlasy. Odvar z listu
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pije sa S cukrom pomiešaný proti syphilisu, zašliamovaniu žalúdka, riev a

proti hlístam. Zelené orechy nakrájané a namoené do liehu, dávajú pomá-

hajúce kvapky proti kom. Robia sa takto: erstvé orechy, zelené, roz-

krájame na štyri asti (štvrky), namoíme do pálenky alebo liehu, dodáme
škorice, pár hvozdikových hlávok a necháme to stá za týžde. Potom pri-

dáme cukru a necháme ešte za jeden týžde stá. Konene precedíme a

kvapky sú hotové. K vyrábaniu likéru berie sa asi dvadsa orechov zelených

na kvárt likéru a pol funta cukru.

OSKORUŠA.
Lat. : Prunus laurocerasus, L. — Angl. : Cherry Laurel Leaves.

Z listov destiluje sa horká, voavá voda, podobajúca sa horkej vode

mnandovej a známa je v lekárstve pod menom "Aqua Laurocerasi". Obsa-

huje kyanovodík, je jedovatá a užíva sa môže len na predpis lekára.

OSTROLIST — VOLOVÝ JAZYK.
Lat. : Anchusa tinctoria. — Angl. : Bugloss, Ox Tongue.

V lekárstve užívajú sa listy, kvety a korene. Odvar a aj úinkujú proti

zakatáreniu prieduchov. Ostrolist mieša sa obyajne s púcnikom, babkou

a podbelom. Kvety robily kedysi jednu súiastku tak zvanej "Srdcovej

Štvrky" (Flores Quatuor Cordiales) : Fijalka, Volový Jazyk, Borák a Ruža.

OSTROPRST.
Lat. : Carduus marianus, L. — Angl. : St. Mary' s Thistle.

Ženy užívajú odvar proti prílišnému mesanému krvácaniu. Na pint

vody berú sa 4 lyžky otroprsta a užíva sa p.o dvoch lyžkách stolových každú

hodinu. Užíva sa i pri iných krvácaniach zvlášte kde ide o nemoce peene a

sleziny.

ORLÍEK.
Lat. : Aquilegia vulgaris, L. — Angl. : Aquilegia.

Je to ker 6—9 dcm. vysoký, z ktorého v lekárstve užíva sa kore, listy

a kvet. Caj a odvar užívajú sa proti žltake, napomáhajú stolicu, krotia bô
v revách a zomdleného loveka k sile privodia. Dávka: po pol šialoke rá-

no i veer a ponevá má i moopudnú silu, môže sa upotrebi i proti choro-

bám moových ústrojov.

OVOS.
Lat. : Avena sativa, L. — Angl. : Oats,

Odvar z ovsa dáva nám vemi oberstvujúci nápoj. Na zotavenie sa

po chorobách dávame nemocnému pi odvar z ovsa. Robí sa takto: Jeden

kvárt ovsa dobre vo vode vymyjeme a potom varíme ho v dvoch kvartoch

vody za 15 alebo 20 minút. Potom precedíme, do precedenj látky dáme
dve lyžky medu, ešte za chvíoku varíme a užívame po šialke tri razy denne.

OSTRÔŽKA.
Lat. : Delphinium consolida, L. — Angl. : Larkspur.

Výah, ktorý možno si nadobudnú v lekárach, pomáha pri vodnatie-
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kach a záduchu; užíva sa po 10 kvapkách na cukre alebo vo vode. Odvar
zo semena je dobrým dávidlom (liekom na vracanie) a ponevá má i moo-
pudnú silu, preto môže sa uži i v chorobách moových ústrojov.

PRVOSENKA.
Lat. : Primula officinalis, L. — Angl. : Primrose.

Caj z listov a kvetov pije sa v menších chorobách prsných proti pre-

chladnutiu a zatvdenej stolici, boasti hlavy, závratom a nervovej slabosti.

Kneipp odporúal ho proti lámaniu kostí. Dr. Walser radí užívanie odvaru

z koreov a kvetu proti zakatáreniu prieduchov.

POPLACH OBECNÝ.
Lat. : Onopordon acanthium, L. — Angl. : Onopordon.

V niektorých krajinách prikladajú erstvé lístky na rakovinu a rôzne ra-

ny. Odvar alebo aj slúži proti zaflegmovaniu moovodov.

PSÍ JAZYK.
Lat. : Cynoglossum officinale, L. — Angl. : Hound's Tongue.

Odvar z korea tíši nervy, zastavuje kaše, pomáha pri katare, chrchla-

ní krve, behake a úplavici. Môže sa smieša s vínom, mliekom alebo pivom
a da úbosti medom alebo cukrom osladi. Pije sa ráno i veer po šialoke.

PSINKY. (Vi Posed.)

POLTRAM.
Lat. : Anacyclus Pyrethrum, L. — Angl. : Pellitory.

Je to vemi dráždiaci prostriedok a užíva sa asto proti boastiam hla-

vy, neuralgii a migréne. Utlenými erstvými listami a kvetami zastavujú si

udia krvácanie. Vemi dobre úinkuje proti boleniu zubov, jestli sa v ústach

žuje, ale treba da pozor, aby lovek sliny vždy vypul.

PAPRKY.
Lat. : Astragalus gummifer. — Angl. : Tragacanth.

Je to strom, ktorý vydáva arabskej gume podobnú gumu, ktorá je v le-

kárstve pod menom Tragacanth známa a užíva sa skoro výhradne ku vyrá-

baniu okrášujúcich prostriedkov.

PÄTIPRST.
Lat. : Panax quinquefolius, L. — Angl. : Five Finger.

Rastie v piesonatej pôde, má na každom prútiku 5 lístkov zúbkovitých,

podlhovastých a na vrchu žltasté kvety, ktoré majú tiež 5 lístkov. Odvar

z korea užíva sa proti moeniu krve, kašu, suchotinám & zvonku užíva sa

jako oná vodika proti zapáleniu oí; pomocou šatky majú sa oi umýva
a na noc v pdvare namoenú šatku na oi priloži.

POTONÍK.
Lat. : Veronica Beccabunga, L. — Angl. : Brookline.

Caj a odvar pudí mo, liei kožné nemoce a rany. Zvlášte užíva sa jako

krvistiaci prostriedok.
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POPONEC. (Plané víno.)

Lat. : Chamaecissus. — Angl. : Ivy.

Prababky hovorievaly, že odvar z poponca "otvára púca a jatrá a že

vyahuje zlý šliam z tela". Užívaly z odvaru po šialoke trikrát' denne a z

prášku po pol lyžike ráno i veer.

PRÍMETNIK (Vlašský).

Lat. Carduus Benedictus, L. — Angl. : Blessed Thistle.

Caj z listov hojí bô hlavy a pije sa ráno i veer po jednej šialke. alej
silí pamä, zaháa závrat hlavy, tiší svrbenie .oí, silí údy tela jestli ich ajom
dobre natierame, pomáha i pri suchotách a jako istiaci prostriedok na umý-
vanie rán. Kneipp ho predpisoval vemi asto. Pri uhryznutí hadom treba

zamoi šatku do silného aju a priloži mokrú na ranu. Obklady pomáhajú
i pri rakovine avšak aj má by dos silný.

PARAGUAJSKÝ AJ.
Lat. : Illex Paraguensis, A. St. Hil. — Angl. : Paraguay Tea.

Caj robený z listov tíši nervy. udia, ktorí požívajú tento aj, môžu
by bez pokrmu za dlhší as. Caj podporuje udský organismus v letných

horúkach, chráni loveka proti vysileniu a dodáva mu silu. Môže sa užíva
aj "Fluid Extract" po pol lyžike tri razy denne. K dostaniu v lekárach.

PAMPEUŠKA.
Lat. : Taraxacum officinale, L. — Angl. : Dandelion.

Iné mená: Bradavník, Lví zub. Mlie.

Je to jeden z najlepších liekov proti neporiad-

kom peene. Užíva sa tiež aj pri chorobách riev,

zácpe, krvácaní, hypochondrii, zimnici a proti

kožným chorobám. Caj s vínom dáva nám vemi
dobrý liek a užíva sa ho po sklenike tri razy den-

ne. Z jarý je dobre užíva aj jako krv istiaci
.

,
OBRAZ 939.

prostriedok. pampeuška.

PELYNOK.
Lat. : Artemisia Absinthium, L. — Angl. : Wormwood.

Odvar alebo aj užíva sa pri neporiadkoch zažívania, záhe, nadutí, proti

žltake, chorobám peene, vodnatielke at. Tú samú lieivú silu má i olej

a liehový výah (tinktúra). Z tinktúry užíva sa po 15—20 kvapkách na

cukre alebo vo vode a z oleju "2—4 kvapky dva-tri razy denne. Dobré pe-

lynkové žalúdoné kvapky robia sa takto: Vezmi
Pelynku 3 uncie

Pomaranovej kôry 1 unciu

Prskorea Yl uncii

Horcového korea |/2 uncii

Škorice |/^ uncii

Pálenky 1 kvárt

Nechaj to stá za týžde, potom prece a môžeš i osladi da úbosti.

Dávka: 5— 10 kvapiek na cukre.



680 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

PETRKU.
Lat. : Oenotera biennis, L. — Angl. : Primrose, Scabish.

Odporúa sa jako nervový tišite. Dr. Davis predpisoval túto rastlinu

s vekým prospechom proti asthme, srdcovým chybám a nervosnému kašu.
Z tekutého extraktu užíva sa I lyžika každé štyri hodiny. K dostaniu v le-

kárach.

PETRŽE, PETRUŠKA,
Lat. : Apium petroselinum, L.

Angl. : Parsley.

Petržeový aj liei vodnatielku, pomáha pri

zastavení mou, zapálení advín a mechúra. Mat-

ky prikladajú listky smiešané s káfrovým práškom
v teplých obkladoch na prsia po odstavení diea-

a. Jako prídavok do polievok nemá seberov-

ného.
OBRAZ 940.

PETRŽE.

PIESKOVÝ KORE.
Lat. : Eupatoreum purpureum, L. — Angl. : Gravel Root.

Silný odvar pomáha pri chorobách advín, vodnatielke a piesku. Ženie

na pot. Odporúa sa takým ženám, ktoré trpia na predasné pôrody a mi-

movone moenie. Dávka z odvaru alebo aju: Pol šialky dva-tri razy denne

a z tinktúry 20 kvapiek tri razy denne.

PIVOKA.
Lat. : Paeonia officinalis, L. — Angl. : Peony.

Za dávnych ias potrebovali ju proti padúcnici. Caj môže sa užíva aj

proti nervovým chorobám, kom, neporiadkom mesaného istenia, moo-
vým kameom a padúcnici. Dávka z aju: Pol šialky dva alebo tri razy den-

ne. Z prášku pri padúcnici možno užíva asi jednu lyžiku tri razy denne.

PLAVÚ.
Lat. : Lycopodyum clavatum, L. — Angl. : Sulphur Vegetable.

Plavú je jedon z najlepších liekov proti žalúdkovým chorobám. Užíva

sa jako aj a prášok. Vyháa vetry, napráva šavy, robí chu k jedlu, pôsobí

na zažívanie a komu z úst páchne následkom žalúdkových neporiadkov, pla-

vú iste pomôže. Kto trpí na choroby peene, nech užíva prášok v lyžke

polievky alebo v teplej vode a môže by istý, že sa žalúdkového hnojoviska

v krátkom ase pozbaví. Plavúový výah robí sa z troch lyžiek plavúa a

pinta alkoholu. Dávka: 5— 10 kvapiek na cukre alebo vo vode. Caj dáva

nám dobrú vodiku na umývanie boastných oí. Ženy môžu ho užíva pri

neporiadkoch mesaného istenia.

PÚCNIK.
Lat. : Pulmonaria officinalis, L. — Angl. Lungwort.

Púcnik má vemi sahujúcu, posilujúcu a vymiešujúcu silu. Caj užíva

sa proti chrípke, kataru priedušnice, púc a boasam prší. Zväša mieša sa



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 681

LXXXVII. TABUKA.

Obr. 955

OBRAZ 941. divá mrkva; 942. mesiaik; 943. náprstník ; 944. mydlovník; 945. divá šalvia

(lesná); 946. nard ; 947. ostrica; 948. pakostnica; 949. psí jazyk: 950. divý pastrnák; 951. brionia

(posed); 952. potoník; 953. žltá rezeda (luteola) ; 954. prysker'ca; 955. rozrazil; 956. potmechu

;

957. svetlík.
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S druhými rastlinami jako na príklad s podbelom, kolocierom, sladkým dre-

vom atd". Zvonku môže sa upotrebi navymývanie rán. Caj sa užíva po
šialoke tri razy denne.

PODBIEL VEKÝ.
Lat. : Petasites officinalis, L. — Angl, : Butter-Bur.

Caj istí prsia, silí púca, napomáha dýchanie a užíva sa pri zaiatoných
suchotinách púc. Listy priložené na zapálené miesta vyahujú horúos,
liea vredy, odstraujú zapálenie, zaervenenie a vypudzujú škodlivé látky

z tela. Zvlášte úinkujú listy na rany na nohách, lebo chladia a tíšia bô.
Podbel užíva sa i proti ruži. Hovorí sa, že užívanie tinktúry za dlhší as robí

loveka silnejším, mäsitým. Celá rastlina užíva sa v lekárstve a úinky sú

rovnaké, i sa užíva aj alebo tinktúra, z ktorej dávka je 10—20 kvapiek a

zvonku natiera sa telo a slabé údy, po om obyajne nadobúdajú sily.

ZEMSKÝ BRETAN.
Lat. : Trillium latifolium, L. — Angl. : Ground Ivy.

Odvar smiešaný s odvarom z krvného korea liei karbunkl (nádory)

a vredy. Obyajne berie sa jedna lyžka bretanu a jedna lyžka krvného ko-

rea na pint vriacej vody a nechá sa vari za 10— 15 minút, potom namoí
sa do odvaru plátenka a prikladá sa na boliace miesta. Vnútorne užíva sa

aj z bretanu proti krvácaniu u žien.

POSED — PSINKY.
Lat. : Bryonia alba, L. — Angl. : Bryony.

Posed je jedovatá 'rastlina, ale pri sušení a varení ztratí jedovatos.

Caj alebo prášok potrebuje sa proti vodnatielke a na obklady opuchnutých

rán. Caj si robíme z dvoch lyžiek korea na pint vody a z toho užívame po
dve lyžky stolové tri razy denne.

POTMECHU. (uok — Nadragua.)
Lat. : Solanum dulcamara, L. — Angl. : Bittersweet.

Odvar a aj užívajú sa proti syphilisu, kataru, vyrážkam

kožným, rheumatismu a síce po šialke tri razy denne. Z vý-

ahu užíva sa 10— 15 kvapiek vo vode dva tri razy denne.

Caj sa robí z dvoch lyžiek rastliny a z pinta vriacej vody.

Môže sa i osladi da úbosti.

PRETRŽNlK. (Rozrazil.)

Lat. : Veronica officinalis, L. — Angl. : Speedwell.

Caj pije sa pri chorobách dýchacích ústrojov, poiato- obraz 958.

ných suchotinách púc a kataru moovodov. Dr. Walser uok.
odporúa nasledujúcu miešaninu proti kašu:

Pretržníku 7 lyžiiek malých

Devätsíl 1 lyžiku

Anisu 4 lyžiky

Sladkého korea 1 lyžku jedácu

Var to všetko v kvarte vody za 1 O minút, prece a dodaj do odvaru 2

lyžky mädu. Pomáha proti chrípke, kašu a boastam hrdla. Jestli chceš

si to odloži, pridaj dve šialky alkoholu iná by sa to nedalo drža.
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PRIESLIKA.
Lat. : Equisetum hyemale, L. — Angl. : Shave Grass.

Odvar je výteným umývadlom na rany. Robí sa takto: Vezmeme za

hrs priesliky a varíme ju v pinte vody za 15 minút; potom odvar cez husté

plátenko precedíme. Obkladok namoený do odvaru a na rany prikladaný

hojí ich. Pri krvácaní z nosa vezme sa odvaru na dla a to sa smrká nosom.

Caj istí žalúdok a je blahodarným prostriedkom proti rôznym ažkostiam

moových orgánov. Kneipp odporúal tú rastlinu asto a vylieil ou takých

chorých, o ktorých sa myslelo, že sú nevylieitelní.

PÚPAVA BIELA.
Lat. : Carlina acaulis, L. — Angl. : White Dandelion.

Odvar vinný je dobrýrri liekom proti nervovým chorobám, kataru a ne-

poriadkom riev. Prášok z korea dva razy denne užívaný slúži tak samo
jako aj, alebo odvar. Výah (tinktúra) užívaný o de v malých dávkach

má by dobre úinkujúcim liekom proti tasomnici. Zvonka užíva sa octový

odvar s vodou smiešaný na rany, lišaje a kožné vyrážky. Dávka z prášku

na špiku noža tri razy denne.

PRYSKERICA.
Lat. : Cambogia indica, L. — Angl. : Camboge.

Jako kolokvint, tak aj pryskerica je vemi silným preháacím prostried-

kom a skoro vždy predpisuje sa v lekárstve s inými liekami smiešaná. Dobré
silné pilulky možno si nadobudnú v lekárach pod menom "Pilulae Cathar-

ticae Compositae U. S. P.", z ktorých užíva sa jedna alebo dve na noc.

POLEJ.
Lat. : Pulegium vulgare, L. — Angl. : European Pennyroyal.

V Európe užíva sa celá bylina s kvetom a síce jako aj alebo jako prá-

šok. Caj pomáha ženám pri zastavení mesaného istenia, jako tiež pri mo-
ení krve; hojí boavé oi, silí zrak ke sa z aju kvapká na noc do oí
a do aju namoená handrika ke sa prikladá na oi; istí šliamovitos prší,

zaháa melanchóliu a zármutok, krotí boasti riev a žalúdka, pomáha pri

uhryznutí hadom, hojí svrab a jako umývadlo tvári okrášuje kožu a istí

neistotu lepšie než jakýkovek iný drahý prostriedok.

REKEV.
Lat. : Raphanus minor, L. — Angl. : Redish.

Odvar z korea vyháa kame, istí mechúr, hojí vredy okolo asien,

hojí vodnatielku, jestli nemocný pije z odvaru po tri šialky denne a okrem

tohto odvaru ni iné nepije; napomáha žalúdok, chladí pálivé opuchliny

a otoky, hojí vredy v hrdle kloktaním, pomáha pri chrípke a istí prse od

šliamu.

ERVENÁ RUŽA.
Lat. : Rosa rubra. — Angl. : Red Rose.

Caj pripravený z rozvinutých kvetov ervenej ruže zastavuje prílišné

krvácanie žien a bielotok, posiluje zuby a asna vymývaním, istí oi a po-

siluje ich zvlášte jestli je smiešaná s istým vínom; odháa horúos oí a

hojí rany.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA

RAJSKÉ DREVO.
Lat. : Smilax medica (Chamisso et Schlechtendal. ) Angl. : SarsaparíUa.

Rajské drevo, alebo Sarsaparilla rastie hojne v Mexiku v poludajšej:

Amerike a tiež aj v iných krajoch sveta. Kore možno si nadobudnú v kaž-

dej lekárni. Odvar z korea (alebo syrup) je vemi dobrým liekom a užíva

sa jako krvistiaci prostriedok proti škrofam a iným kožným a krvným cho-

robám. Zvlášte udia, ktorí trpeli alebo ešte trpia na syphilis, majú užíva
odvar alebo syrup. V lekárstve užíva sa i tekutý extrakt (Fluidextractum

Sarsaparillae) ; alebo "Syrupus Sarsaparillae Compositus" tiež môže by uží-

vaný asi po jednej lyžike tri razy denne. Z odvaru možno užíva 2—3 lyžky

tr razy denne.

RIASA VODNÁ.
Lat. : Fucus vesiculosus, L. — Angl. : Seaweed.

Rastie v stojacích vodách. Caj slúži proti zapáleniu peene a sleziny.

Tu spomeneme ešte i skalnú riasu, ktorá rastie na starých múroch a na bre-

hoch zvlášte v temných miestach. Tá posledná má okrúhle listky podobajúce

sa kapradine. Odvar z tejto riasy užívaly prababky proti anglickej chorobe

a kašu.

REZEDA ŽLTÁ.
Lat. : Reseda lutea, L. — Angl. : Dyer's weed.

Pred tým užívali udia z tejto rezedy aj, jako moopudný prostriedok;

teraz ale potrebuje sa skoro výhradne ku barveniu hodvábu.

REBARBARA.
Lat. : Rheum officinale, L. — Angl. : Rhubarb.

V lekárstve užíva sa kore. Caj napomáha
trávenie, liei katar žalúdka, behaku a dobre

úinkuje i pri chorobách advín a sleziny. V le-

kárach predávajú sa rebarbarové výahy a síce:

Liehový výah (Tinctura Rhei) a vínny výah
(Tinctura Rhei Vinosa). Oba sú dobrým liekom

na zmocnenie žalúdka a užívajú sa po jednej ly-

žike tri razy denne. Proti nadutiu a zlej chuti

k jedeniu môžeme užíva výah s anisovým ajom
OBRAZ 959. . ,,

REBARBARA. smiesany.

RAKOVÝ KORE.
Lat. : Epiphagus americanus, L. — Angl. : Cancer Root.

Táto cudzopasná rastlina rastie na bukových koreoch a užíva sa proti

rakovine; preto Amerikáni pomenovali ju Cancer Root, ili rakovým kore-

om. aj prihotovený z vrškov lodyhy a z korea má sa užíva i zvonku i

zdnuká. Dávka: Pol šialky tri razy denne. Odvar môže sa priklada i na

hnisaté vredy, boliaky a rany. Z prášku má sa užíva po jednej lyžike tri

razy denne.
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REPNÍK.
Lat. Agrimonia eupatoria, L. — Angl. : Agrimony, Cocklebur.

Z rastliny robí sa aj a z korea odvar; oboje úinkujú rovnako pri cho-

robách púc, hrdla, proti zleniveniu innosti riev a proti starým hostcom.

Zvonku možno priklada obklady repníkove na rany a jako kloktadlo na vy-

mývanie úst a pri zapuchlých mandach; tu však treba prida do kloktadla

trochu mädu a odrobinku liadku (Alum). Odvar odporúa sa proti asthme

a aj z korea a byliny liei škrofle.

RERICHA. (Žerucha.)

Lat. : Nasturtium officiniale, L.

Angl. : Water Cresses.

Rericha dáva nám výborný liek proti žlo-

vým kameom, škorbutu, škrofam, žltake a

vodnatielke. Naše prababky lieily ou vole.

Dr. Walser radí užívanie erstvých lístkov reri-

chových alebo aj proti chorobám púc.
•^ ^ ^ ^ OBRAZ 960.

RERICHA.

REŠETÁK.
Lat. : Rhanmnus cathartica, L. — Angl. : Purging Berries.

Z dozralého plodu hotuje sa aj, alebo syrup; oboje užíva sa proti zác-

pe, vodnatielke, pakostnici a dyspepsii. Syrup robíme takto: Vezmeme do-

zralého ovocia asi jeden kvárt a nalejeme na to toko vody, aby bobule boly

vodou pokryté a necháme ich na teplom mieste za jeden týžde stá. Potom

pretlaíme cez plátno a do šavy dáme cukru (na pint šavy jeden funt cu-

kru) a necháme to povari, aby sa cukor roztopil; môžeme prida pár klin-

ekov a trochu škorice a po vychladnutí dáme do skleniiek a dobre zašto-

pujeme. Dávka pre dospelých jednu jedácu lyžku a deti jednu malú lyži-

ku tri razy denne.

RÉVA VINNÁ, HROZNO.
Lat. : Vitis vinifera. — Angl. : Grapes.

Plod vinnej révy dáva nám chutné zdravé ovocie — hrozno. Sušené

hrozno menujeme hrozienkami. Šava zralého hrozna obsahuje asi 80 pro-

cent vody, 1 5 procent cukru, málo bielkoviny, rôznej soli a kyseliny. Výživ-

ná hodnota hrozna je nepatrná. Jeho pôsobnos je znaná na advienky, le-

bo zväšuje vyluovanie mou a tíši nervy. Preto lieba hroznová odporú-

aná býva pri chorobách advín, kataru mechúra, pakostnice, zácpe, otylosti

a nervosnosti. Pre osoby chudokrvné alebo zastihnuté badnikou, hroznová

lieba sa nehodí. Horúci odvar vínny, vínová polievka alebo tak zvaná "Du-

šohrejka** robí sa takto: Vezmi na kvárt vína

Škorici 1 lyžiku

Klinoku Yz lyžiky

Cukru 4 lyžky stolové

Var v jednom kvarte vína za pár miinút, prece, primiešaj dobre roz-

bité vajce a polievka je hotová. Možno doda viac-menej cukru da úbosti.
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RICINOVÝ OLEJ.
Lat. : Oleum ricini. — Angl. : Castor Oil.

Olej robí sa z ricinového semena. Je to dobre známy preháací pro-

striedok pre tých, ktorí trpia na zlatú žilu, prietrž, zapálenie riev alebo chro-

nickú úplavicu, olej ricinový je lepší než preháacie pilulky. Dósa: Pre do-

spelých jednu alebo dve lyžky a pre deti malú lyžiku a jestli treba dávka sa

opakuje.

ROZMARÍN BAHNATÝ.
Lat. : Statice caroliana, Walt. — Angl. : Marsh Rosemary.

Potr.ebuje sa kore. Odvar z korea užíva sa jako zastriekadlo pri spad-

nutí materníka, kapavke, bielotoku a iným katarom sliznej blany. Ponevá
má sahujúcu silu, aj je výborným liekom jako kloktadlo proti boasam hrd-

la. ajom môžeme vymýva staré rany a vredy. Rozmarínové umývadlo
proti spadnutiu materníka robí sa takto: Vezmi

Rozmarínu bahnatého 2 lyžky jedáce

iernej jalše 2 lyžky jedáce

Zlatého korea 1 lyžku jedácu

Daj to všetko do kvarty horúcej vody, povar asi za I O minút a nechaj

vystydnú. Potom prece cez husté plátno a máš najlepší prostriedok na

svete proti spadnutiu materníka. Vstriekáva sa pomocou striekaky ráno i

veer.

ROZMARÍN LEKÁRSKY.
Lat. : Rosmarinus officinalis, L. — Angl. : Rosemary.

Caj s vodou alebo s vínom užíva sa po troch lyžkách ráno i veer a olej

po pár kvapkách na cukre tri razy denne. Rozmarín povzbudzuje nervy a

obeh krve; úinkuje na zaživanie, pomáha pri závratoch, koch, mdlobách,

istí žalúdok a úinkuje i pri vodnatielke, zastavenému mesanému isteniu

a srdcovým chorobám. Caj istí aj kožu a silí vzrast vlasov.

RUTA HORNÁ — BIELA.
Lat. : Dictamnus albus, L. — Angl. : Mountain Rue.

Celá rastlina má silnú, omamujúcu vôu. Biely kore tejto rastliny uží-

val sa proti rozmanitým nemociam jako proti prechladnutiu, horúkam, hy-

stérii a zvlášte potrebovali ho dávno v chorobách, kde chceli potenie vyvo-

la. Užívali aj po dvoch troch šialkach denne. Indiáni hojili so silným od-

varom rany a vredy.

RUTA OBECNÁ.
Lat. : Ruta graveolens, L. — Angl. : Rue.

Ruta obsahuje vo všetkých svojich iastkach etherický olej a preto vy-

dáva silnú vôu. Starí Rimania potrebovali ju jako korenivo a jedávali jako

šalát ku pokrmu. Caj rutový (lyžiku ruty na šialku horúcej vody) úinkuje

pri porušenom zažívaní, podporuje chu k jedlu, mierni návaly krve do hlavy,

zapudzuje boasti hlavy a závrat, pomáha pri ažkom dýchaní, pri vekom
tlkote srdca, pri nepravidelnom mesanom istení a hlístach. Liehový vý-

ah užíva sa po 10-15 kvapkách denne a olej po 2-5 kvapkách na cukre.
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Ocot rutový dobre úinkuje jako voavka pri nervosných boasach hlavy,

mdlobách, alebo pri hysteriných koch. aj rutový potrebuje sa jako klok-

tadlo úst a slúži tiež ku namoeniu obkladov, ktoré sa prikladajú na hnisavé

rany, "Ruta silí, nech sa užíva kdekovek," hovoril Kneipp.

RULIK
Lat. : Atropa Belladonna, L. — Angl. Belladonna.

V lekárstve užívajú sa listy a kore. Všetky asti tejto rastliny sú jedo-

vaté a majú sa užíva vemi prísne da predpisu, iná môžu mnoho škody na-

robi. i ide o tekutý extrakt, i o odvar alebo aj,

má sa užíva prísne tak, jako je predpísané. Svieže

listy prikladajú sa na vredy a na rakovinu. Extrakt sa

potrebuje zvonku na príklad poas tehotnosti ženy si

natierajú brucho extraktom a takým spôsobom zastavia

vracanie. Vdýchanie pary z horúceho odvaru dobre

úinkuje proti asthme (záduchu). Možno si zrobi ci-

garetle o tiež pomáha proti astme. alej rulikový

flajster je tiež pomáhatený a prikladá sa na boliace

miesta. V lekárach predáva sa pod menom "Em-
plastrum Belladonnae". Sú ešte pilulky, ktoré sa den-

ne predávajú jako preháacie prostriedky. Tie pilulky

môžete si kúpi v lekárach a síce za pár centov a zná-

me sú pod menom "Pilulae Laxativea Compositae".

Preto zapamäta si treba, že ke vám niekto ponúkne pilulky rulikové ne-

plate za ne veké peniaze, lebo za malú summu dostanete ich v apatieke.

RUTA PONÁ. (Zemedym.)
Lat. : Fumaria officinalis, L. — Angl. : Fumitory.

Odvar pomáha proti ažkému moeniu a blahodarne úinkuje pri vodna-

tielke, žltake a pri chorobách peene a advín. Prášok liei melanchóliu a

odvar smiešaný s mädom slúži jako kloktadlo na vyplachovanie úst. Odvar
smiešaný s octom užíva sa na omývanie vredov, rán a chrást.

RUŽA ŠÍPKOVÁ.
Lat. : Rosa canina. — Angl. : Wild Rose.

Odvar z plodu je známym liekom proti zastaveniu mo-
u, chorobám advín a mechúra. Odvar je dobrým pro-

striedkom aj proti žalúdkovým kom a výah dodáva silu

starším uom. K tomu cieu berie sa kvárt ovocia, smie-

ša sa s funtom cukru na to nalejú sa 3 kvarty pálenky alebo

Cherry vína, nechá sa stá na teplom mieste a o týžde ná-

poj je hotový. Starší udia môžu užíva z toho nápoja

ráno i veer po malom poháriku.

OBRAZ 961.

RULIK.

OBRAZ 962.

ŠÍPKOVÁ RUŽA.

SANTALOVÉ DREVO.
Lat. : Santalum album, L. —='-Angl. : Santal Wood.

Predpisuje sa proti kapavke, bielotoku a proti iným neporiadkom po-

hlavných a moových ústrojov. V lekárstve predpisuje sa tekutý extrakt a

užíva sa po lyžike tri razy denne. Dosta v lekárach.
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SANIKL.
Lat. : Sanicula marilandica, L. — Angl. : Black Snake Root.

Indiáni užívali tú rastlinu proti uhryznutiu hadom (chreštišom). Hrs
korea varí sa v pinte vody asi za 1 5 minút a z toho odvaru pije sa po šialke

každej pol hodiny. Pri uhryznutí hadom vypije sa celý pint odvaru naraz.

Mimo toho zamoí sa handrika do odvaru a prikladá sa na uhryznuté miesto.

Sanikl, ako krvistiaci prostriedok je aleko-široko známy. Užívajú ho aj

proti zimnici a proti chorobe sv. Víta. Dávka: jednu šialoku tri razy denne
a z prášku bere sa pol lyžiky až do jednej celej lyžiky dva alebo tri razy

denne. Prášok tíši nervy avšak musí sa užíva prísne poda predpisu. Za
starodávnych ias držali tú rastlinu za arodejnícku, Caj s dodatkom aloe

má veký vplyv na peeu a o jeho skutkoch presvedíme sa, jestli prezkú-

mame mo, v ktorom plávajú z tela vynúdené, neisté, chorobotvorné látky.

Odvar liei, bô hlavy zapríinený následkom vodnatielky, pomáha pri až-
kostiach žalúdka a púc.

SARSAPARILLA DIVÁ.
(Rajský kore divý.)

Lat. : Aralia nudicaulis, L. — Angl. : American

Sarsaparilla.

Zastupuje europejskú sarsaparillu a rastie v dob-

rej pôde vo všetkých stranách Spojených Štátov

Ameriky. Jako krvistiaci prostriedok dobré služby

koná pri syphilise, škrofach, kožných nemociach

at. Dávka z aju alebo syrupu je 2—4 lyžky tri

razy denne.
OBRAZ 963.

SARSAPARILLA DIVÁ.

SARSAPARILLA LEKÁRSKA.
Lat. : Smilax medica, Chamisso. — Angl. : Sarsaparilla.

V lekárstve rozpoznávame viaceraké Sarsaparilly. Tak na príklad má-

me Sarsaparilla ornata (Lemaire), Sarsaparilla papyracea (Dúham), Sarsa-

parilla officinalis pochádzajúca z Honduras, Jamaica

alebo ervená Sarsaparilla, at. V lekárstve užíva sa

kore a dá sa upotrebi rozmanitým spôsobom. V 1 6.

století zavezená bola do Európy kde ju potrebovali

proti venerickým nemociam. Potom jako všetko iné

vyšla z "módy", až neskoršie poali ju predpisova

proti venerickým nemociam avšak i dnes pojedni le-

kári myslia, že sarsaparilla je babským prostriedkom a

neveria v jej innos, kdežto mnohí iní tvrdia, že je vý-

teným liekom proti venerii. Dnes i lekári i nelekári

predpisujú sarsaparillu v druhostupových nápadoch

syphilisu zvlášte tam, kde pacient mnoho živého strie-

bra užíval. Predpisuje sa tiež proti rheumatismu, škro-

fam a kožným nemociam. Sarsaparilla môže sa uží-

va jako odvar, syrup, tekutý extrakt a v lekárni predáva sa pod menami:

Fluidextractum Sarsaparillae, Fluidextractum Sarsaparillae Compositum, Sy-

OBRAZ 964.

LEKÁRSKA
SARSAPARILLA.
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rupus Sarsaparillae Compositus a mnohé rôzne pilulky. Odvar, extrakt a

syrup môžu sa užíva jako krv istiace prostriedky.

SASSAFRASS. (Nebeské drevo.)

Lat. : Laurus Sassafrass, L. — Angl. : Sassafrass.

Užíva sa v lekárstve kôra a kore. Olej prikladaný na popálené miesta

úinkuje hojivé a užitý po 5— 10 kvapkách, pomáha proti chorobám advín
a mechúru. Ženy trpiace na boastné mesané istenie nech užívajú I O kva-

piek na cukre každej pol hodiny kým bô neprejde. Výborne úinkuje i pro-

ti boleniu zubov, ke tým potreme d'asná a pomocou vaty vložíme do dera-

vého zuba. Caj istí krv a berie sa obyajne jedna malá lyžika na šialku ho-

rúcej vody a užíva sa po šialoke ráno i veer.

SAW PALMETTO.
Lat. : Serenoa serrulata, Roemer et Schultes.

Angl.: Sabal — Saw Palmetto.

Táto rastlina je cenným prostriedkom pri zapálení priedušnice, proti so-

márskému kašu, kataru a prechladnutiu. Dr. Reed hovorí, že bobule napomá-
hajú trávenie, robia loveka mäsitým, silným. Predpisoval on ten liek i proti

katarom z tekutého extraktu po lyžike tri razy denne. K dostaniu v každej

lekárni.

ŠALVIA.
Lat. : Šalvia officinalis, L. — Angl. : Ságe.

Staré, jatriace sa rany s odvarom šalviovým vymyté a obkladané hoja

sa vemi rýchle a pevne. Zašliamovanie hrdla a žalúdka liei aj šalviový.

Caj s vínom smiešaný pomáha pri chorobách advín a peene. Caj šalviový

smiešaný s pelynkom má väšiu silu a innos. Prášok úinkuje tak samo
jako aj. Caj možno dáva suchotinárom proti prílišnému poteniu sa a proti

kašu a jako kloktadlo istí ústa a pomáha pri zapáleniu hrdla.

SEDMIKRÁSA. — CHUDOBKA.
Lat. : Bellis perennis. — Angl. : Daisy.

Rozmakané listy priložené na vredy pôsobia chladivé a rýchle ich hoja.

Caj z listov s vínom smiešaný a pitý pred líhaním, tíši ke. Caj vodný dáva
nám dobré umývanie proti škvrnám na koži a po dlhšom natieraní tým umý-
vadlom, škvrny sa asto úplne ztratia.

SENNÁ.
Lat. : Cassia angustifolia, L. — Angl, : Senná.

Senná pochodí z Arábii; má vemi silnú preháa-
ciu silu a potrebuje sa zväša s inými prostriedkami le-

bo sama zapríiní žranie v bruchu. Dodáva môžeme
k senné horkú so, umbier at. Skoro všetky pre-

háacie aje obsahujú veké množstvo senný. Pre deti

môže sa robi odvar za sliviek a na každú slivku dáva-

jú sa asi 2 listky senný a varí sa spolu so slivkami.

Z takého odvaru dáva sa dieau po lyžikách proti

zácpe. V "Lekárskom Receptáru" nájde ctený itate
,, .,v. 11. r OBRAZ 965.

mnohé rozmanité aje, obsahujúce sennú. senná.



690 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

SLADKÝ KORE.
Lat. : Glycirhiza glabra, L. — Angl. : Liccorice Root.

Iné mená: Sladké drevo, Osladi, Sladkoplod.

V lekárach vyrábajú hustú šavu pod menom "Succus Liquiritiae", kto-

rá majúc rozpúšajúcu silu, užíva sa jako prídavok k aju proti kašu. Potre-

buje sa ku príprave mnohých liekov, kde o to ide, aby sme nepríjemnú chu
liekov zmenili. Pri boasach v revách, po zapálení alebo behake a proti

otráveniu odporúa sa nasledujúca miešanina: Vezmi

Sladkého korea 1 lyžku jedácu

Islandského mochu 1 lyžku jedácu

Ibišového korea 1 lyžku malú

Vlašského kopru 1 lyžku jedácu

To všetko var v kvarte vody za pár minút, potom prece cez husté plát-

no a do tak precedeného odvaru pridaj dve lyžky roztleného cukru kandy-

sového (Cuker-kandl). Dávka: Jednu lyžku jedácu tri alebo štyri razy denne.

SLEZ. (Vi Malva.)

SLIVKA.
Lat. : Prunus domestica, L. — Angl. : Prune.

Ovocie užívajú erstvé i sušené. Slabému žalúdku neslúžia erstvé sliv-

ky a kto ich jie, nemá za nimi pi vodu, ke nechce si žalúdok podráždi.

V epidemických dobách slivky sa docela jes nemajú. Sušené a varené sliv-

ky, alebo nápoj z lekváru úinkuje jako mierne preháací prostriedok. Zo
sliviek robí sa hustý odvar "Lekvár" a páli sa "Slivovica."

STULIK.
Lat. : Sisymbrium officianle, L. — Angl. : Hedge mustard.

Rastlina a semeno jako napar alebo jako prášok užíva sa proti púcnemu
kataru, chrípke a prechladnutiu. Semeno môže sa smieša s mädom a po

lyžikách užíva viac ráz denne. Z odvaru pije sa asi pol šialky dva razy

denne.

SLEZ PONÝ.
Lat. : Malva Hyspanica.

V Európe robia si udia odvar alebo aj z korea a niekedy i z celej

rastliny a užívajú ho proti rôznym chorobám tak vnútorne jako aj zvonku.

Hojí otok a opuchlinu prikladaním plátenka zamoeného do odvaru. Zasta-

vuje krvácanie z rán, zaháa kame, piesok a trhanie v advienkach. Jako

umývadlo hlavy nií vši.
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STRAIA NÔŽKA.
Lat. : Corona regia.

Je to europejská rastlina, o ktorej dávni udia mysleli, že je to liek pre

pánov, ktorí rozum potratili. Jako žiak kežmarského Lyceumu rozpoznal som

sa s jedným bryndziarom, ktorý mi hovoril, že každý žiak mal by užíva aj

z listov a kvetu straej nôžky, lebo vraj študenti sa mnoho uia a niekedy

potratia rozum a práve preto mali by pi aj a na noc obklada si hlavy do

aju namoenými runíkami. alej hovoril, že "vekým pánom, cisárom a

kráom a všetkým, rozumom pracujúcim uom je vemi užitoný, lebo ostrí

rozum a posiluje pamä."

ŠKRKAVNÍK.
(Žltý Lopuch.)

Lat. : Lupinus albus, L. — Angl. : Wolf'sbean.

Semeno vo vode moené alebo odvar zo semena prikladá sa na rany

pomocou obkladkov; teplý odvar púdi hlísty a slúži v chorobách moových
ústrojov.

SALAMÚNOK (VEKÝ).
Lat, : Convalaria Polygonatum, L.

Angl. : Solomon's Seal.

Odvar z korea vemi dobre úinkuje proti žen-

ským chorobám, ako: proti bielym úplavom, prílišné-

mu mesanému isteniu at. Dobre úinkuje aj pri

neporiadkoch zažívacého kanálu, zlatej žile a pri vše-

obecnej slabosti. Odvar môže sa cukrom alebo mä-
dom osladi a pi po šialoke tri razy denne. Trpiaci

na ružu, môžu tento aj píja a aj zvonku priklada na

zachvátené miesta do odvaru namoené obklady. OBRAZ 966.

SALAMÚNOK (VEKÝ).

ŠAFRAN.
Lat : Crocus. — Angl. : Saffron.

Caj hojí púca a srdce a preto ho udia pomenovali dušou týchto orgá-

nov. Oisuje, posiluje hru, advienky a materník. Hojí triašku srdca,

veké klopanie, zamdlenie a vôbec napomáha silu loveka zvlášte v sucho-

tinách.

SLNENÍK.

Lat. : Helianthus annuus, L.

Angl. : Sunflower.

Semeno užíva sa proti kašu a pri poiato-

ných suchotinách púc. Potrebuje sa jako aj,

odvar alebo s mädom. Zo syrupu užíva sa po

jednej lyžke 2 razy denne a z aju pijeme po

šialoke ráno i veer.
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ŠTETKA (Planá).

Lat. : Virgia pastoris. — Angl. : Broome.

Caj z listov v máji sbieraných hojí pálivé vredy, ke do aju namá-
ané plátenka prikladáme na zachvátené miesta. Vnútorne hasí pálenie.

Zvonku užívaný hojí popálené údy, rany, krotí bô v ušiach, suší neistotu

a mastnotu v nich, jestli zapustíme z aju do ucha pár kvapiek viac ráz denne.

SNE — NÁMEL.
Lat. : Secale cereale, L. — Angl. : Ergot.

Sne vyskytuje sa v klasoch žitných a má v sebe

vemi jedovatú látku tak zvaný "Ergotin". Sne v le-

kárstve užíva sa k zastaveniu vnútorného krvácania,

proti rozmanitým ženským chorobám, však len na pred-

pis lekára. Kto by ho chcel užíva bez lekárskeho

predpisu, apráve to nikdy neradíme, nech dáva dobrý

pozor, aby bral tento liek v predpísaných dávkach.

SAVE.
Lat. : Rumeat acetosa, L. — Angl. : Sorrel,

Celá rastlina obsahuje šaveovú kyselinu. Odvar smiešaný s cukrom,

d^va príjemný, osviežujúci nápoj "Šavelovú Lemonádu'^ ktorá odporúa
sa tiež jako liek proti škorbutu. Rozmakané listy prikladajú sa na zapálené

miesta, lebo chladia a odnímajú horúku. Zo šavea dostávame vemi dob-

rú omáku k mäsu.

OBRAZ 968.

NÁMEL.

SVETLÍK.
Lat. : Euphrasia officinalis, L. — Angl. : Eyebright.

Odvar (dve lyžky na pint vody) užíva sa od dávna jako oná vodika
proti zapáleniu víek a iným neporiadkom oí. Obyajne vymývame si oi
odvarom precedením cez husté plátenko alebo plátenko do odvaru namoe-
né, prikladáme na boliace oi asi tri razy denne. Prášok užíva sa v šialke

horúcej vody proti žalúdkovým chorobám. Dobrú vodiku na oi pripraví-

me si takto: Vezmi
Odvaru Svetlíkového

Ružovej vody
Aloesu

Sugar of Lead

4 lyžky jedáce

4 lyžky jedáce

pol lyžiky kávovej

na špiku noža

Smiešaj všetko dobre a prece cez husté plátenko a z toho kvapkaj do

oka tri razy denne po troch kvapkách.

TYMIAN.
Lat. : Thymus. — Angl. : Thyme.

Caj z tymianu povzbudzuje trávenie, tíši žalúdkové ke a napomáha
zažívacie ústroje. Olej tymianový s rozmarínovým liehom smiešaný, slúži

jako liniment na natieranie kože pri žalúdkových koch. Užíva sa jako prí-

meška k mnohým rôznym miešaninám a slúži i jako korenivo pri rôznych

pokrmoch.
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TRNKA.
Lat. : Prunus spinosa, L. — Angl. : Sloe.

Odvar z kvetov istí krv. Kneipp hovorí o trnkovom

kvete, že mal by by v každej lekárni na prvom mieste. Na

vyistenie žalúdka a riev radf pi po jednej šialke každý

de asi za 5 dní. Odvar z kôry pomáha pri horúkach a

jako kloktadlo pri boastiach hrdla. Ovocie zavarené v

cukre skytá kompót, ktorý tiež odporúa sa osobám trpiacim

chorobami advín a mechúra. obraz 969.

TRNKA.

VETROKVET. (Vi Zvonok.)

VLIE MLIEKO.
Lat. : Euphorbia corollata, L. — Angl. : Wild Ipecac.

Kore užíva sa jako dávidlo (liek na vracanie). Starší udia užívali

aj proti vodnatieke, kolike a ženy pomáhaly si pri zastavení mesaného i-

stenia. Dosta v lekárach. Caj sa robí tak, jako iné aje.

VRBKA ŽLTÁ.
Lat.: Salix lutea. — Angl.: Yellow Willow.

Je to vemi pekná europejská rastlina, ale rastie hojne i v Amerike zvláš-

te v Kentucky a v Arkansase. Užíva sa prášok alebo odvar z prášku pripra-

vený. Prášok užíva sa proti úplavici a behake. Dávka 1 lyžika a z odvaru

4 lyžiky ráno i veer.

VTÁIA POHÁNKA.
Lat. : Polygonum aviculare, L. — Angl. : Knotgrass.

Celá rastlina je nahá. Caj pije sa proti nemociam advín a mechúra, vy-

háa kamene a tíši zapálenie moových ústrojov. Odporúa sa proti syphili-

su, kapavke, boastiam peene, púc a hrudi. Pije sa denne po dvoch šialo-

kách.

VOLOVÝ JAZYK.
Lat. : Lingua bovis — Ancusa officinalis, L.

Angl. : Bugloss — Ox tongue.

Kore, listy a kvety užívali udia proti rheumatismu a pili odvar alebo

aj po šialke ráno i veer. Silný odvar z korea dávali proti šialenosti a pri-

kladali rozmakané listy na hlavu v podobe fajstra. Caj pomáha — tak

hovoria starší udia — proti triaške, klopaniu srdca, mdlobe a krotí boasti

v bokoch.

VERBENA.
Lat. : Verbena hastata, L. — Angl. : Verbena.

Starí udia rozpoznávali modrú verbenu (samiku). Sbieravali obyaj-
ne modrú verbenu a síce celú rastlinku a robili si z nej aj alebo odvar. aj
hojí oi, vyháa jedy z tela, hojí figové bradavice natieraním a obkladami do
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LXXXVIII. TABUKA.

Obr. 970 g^

Obr. m
3br. 97t Obr. 972

Obr. »84 Obr. 985
Obr. 986 Obr. 987

Obr. 988

OBRAZ 970. ruta poná (zemedym) ; 971. zlaté nitky; 972. zlatý prút; 973. volové oko; 974.

purpurová vrbka ; 975. pukavec ; 976. konvalinka; 977. zemný orech; 978. voskovienka; 979. vený
život; 980. zajaia nôžka; 981. vrbka žltá sedmihlavá; 982. trojlist; 983. vrati; 984. všetkohoj ; 985.

stenoby; 986. vodná alia; 987. samotka; 988. hyacint.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 695

aju máanými, zaháa zimnicu (tretaku) pomáha proti zácpe, hojí fistulu

vymývaním a prikladaním plátenka namoeného do aju, zastavuje moenie

krve a úinkuje výborne i v chorobách advín a mechújTa.

OBRAZ 989.

VODNÁ BURINA.

VODNÁ BURINA.
Lat. : Lycopus virginicus, L. — Angl. : Sweet Bugle.

Dávno užívaU tú burinu ku zastaveniu krvácania za ža-

lúdka, púc a k lieeniu nemoce v prvých stupoch; alej
proti cukrovke a pri vekom namáhaní moenia. Caj sa uží-

va po pol šialke alebo prášok z listu po pol lyžiky tri razy

denne.

VODNÝ PIEPOR.
Lat. : Polygonum puncttum, L. — Angl. : Arsmart.

Jako chladivý prostriedok užíva sa na zapálené vredy,

rany, porezaniny at. Plátenko namoené do odvaru (dve

lyžky na pint vody) prikladá sa na boliace miesta. Odvar

istí krv a napomáha trávenie.

VRATI.
Lat. : Tanacetum vulgare, L. — Angl. : Tansy.

Obkladok namoený do aju a za horúca prikladaný na brucho, zastaví

bô žalúdka a riev a bô pochádzajúci následkom mesaného istenia. Vnú-

torne užíva sa aj po pol šialke dva razy denne. Caj ženie pot a ruší mesa-

né istenie, zastavené následkom prechladnutia.

VBA.
Lat. : Salix. — Angl. : Willow.

Odvar z kôry vbovej, alebo prášok potrebuje sa proti kataru, zimnici,

zašliamovaniu žalúdka a riev. alej úinkuje jako kloktadlo hrdla a od-

strauje lupiny na hlave. Lacná je vba, každý ju zná, kadý si ju môže na-

sbiera v božskej prírode a mnohoráz pomáha lepšie, než vysoko vychválené

prostriedky lekárske.

Prášok z iernej vby (Salix niger) s dreveným uhom smiešaný, užíva

sa na zasypanie hnisavých rán a pomáha pri hojení výborne, jestli k tomu pi-

jeme aj z vbového prášku po šialoke.

Mladí udia, ktorí sú trápení pohlavnou žiadosou, nech pijú aj z pú-
kov iernej vby. Odvar z korea jako obkladok vylieil ažké choroby ruže.

Známe sú ešte v lekárstve Škarlatová vba (Salix purpurea). Krehká

vba (Salix fragilis) a Biela vba (Salix alba). Úinkujú tak samo, jako vyš-

šie opísaná vba.

VSlVEC.
Lat. : Staphisagria. — Angl. : Lowsewort.

Z tej rastliny robí sa mas proti všam na hlave a je k dostaniu v lekár-

ach pod menom Unguentum Staphisagriae. Pri natieraní tou nnasou máme
da pozor, aby sme ou len na také miesta mastili, kde nieto otvorených rán.
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ZIMOLEZ.
Lat. : Lonicera caprifolium, L. — Angl. : Honeysuckle.

Odvar alebo aj ženie na mo, pomáha pri záduchu a iných púcnych a

srdených chorobách.

ZIMOZELEN.
Lat. : Chemaphila umbellata, L.

i'

'

'

Angl. : Wintergreen.

Indiáni užívali ho proti škrofam a rheumatismu.

Ponevá ženie na mo, napomáha adviny, mechúr

a moovody. Následkom jeho sahujúcej sily, za-'

staví behaku a napomáha žalúdok. Syrup zimoze-

lenový možno dosta v lekárach. Dávka jednu lyž-

ku stolovú tri razy denne.
OBRAZ 990.

ZIMOZELEN.

ZLATÉ NITKY.
Lat. : Coptis trifolia, L. — Angl. : Goldthread Root.

Jako kloktadlo hojí boliace ústa; vnútorne napráva žalúdok, pomáha
pri trávení a silí žalúdok k innosti. Z tinktúry užíva sa za jednu lyžiku tri

razy denne.

ZLATÝ ALEBO ŽLTÝ KORE.
Lat. : Hydrastis canadensis, L. — Angl. : Goldenseal.

Zlatý alebo žltý kore je vemi drahý. Dnes ke tieto

riadky píšem jeden funt stoji asi 21 dollárov. Užíva sa od-

var z korea proti dyspepsii, neztrávnosti, at. Dávka jed-

nu lyžku z odvaru tri razy denne. Dobrú miešaninu zrobí-

me si tak, že vezmeme 4 lyžky zlatého korea a dve lyžky

kakosty; to varíme v pinte vody za 1 5 minút; potom prece-

díme a užívame po dvoch lyžkách 4—5 razy denne. Tá
miešanina liei chronickú kapavku a bielotok. K dostaniu

je i tekutý extrakt a tinktúra v každej lekárni.
OBRAZ 991.

ZLATÝ KORE.

ZLÝ MNKEK.
Lat. : Aconitum napellus, L. — Angl. : Monk Shood.

Potrebuje sa v lekárstve celá rastlina. Je vemi
cenným proti-horúkovým liekom. Užíva sa proti neu-

ralgii, nervosnosti a rôznym rheumatiným nemociam.

Tinktúra robí sa z korea a ponevá je to jedovatá ra-

stlina, má sa užíva len po jednej kvapke vo vode a

najviac po 4. kvapkách vždy vo vode každé dve ho-

diny.

ZVONOK.TA 1 -1 I A 1 1V7- ifi OBRAZ 992.
LaL : Anemone pulsatila, L. — Angi. : Windrlower. zlý mníšek.

Zvonok užíva sa len v malých dávkach. Hovorí sa, že silne úinkuje

na pohlavné ústroje, mužské i ženské. Môže sa užíva i pri zastavení me-
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saného istenia a pri podráždení vajeníkov. Dávka: z prášku na špiku
noža vo vode alebo v mlieku a z výahu 10— 15 kvapiek na cukre tri razy

denne.

ŽIVOT VENÝ.
Lat. : Anaphalis margaritacea, L. — Angl. : Life Everlasting.

Tá rastlina užívala sa za dávnych asov jako aj pomáhajúci proti ka-

tarom, žalúdkovým neporiadkom a proti nemociam púc a priedušnice. Zvon-
ku prikladali si udia do odvaru namoené handriky na rany, vredy, boliaky,

porezaniny at. Z aju užíva sa asi pol šialoky viac razy denne.

Odvar môže sa užíva aj proti chrchlaniu krvi, zapáleniu púc, úpla-

vici a moeniu krve. Dávka z prášku je obyajne na špiku noža tri razy

denne.

ŽIVÝ RÁEK — SANIKL.
Lat. : Sanicula europaea, L. — Angl. : Sanicle.

Šava, z erstvých listov alebo odvar zo sušených listov upotrebuje sa na

rany, vredy, zlámaniny jako obkladok alebo k vymývaniu.

ŽABINEC.
Lat. : Herniaria glabra, L.

V Európe užívali udia aj proti zapáleniu moového mechúra a kataru.

Jako taký, predpisoval ho chýrený nemecký lekár doktor Zeissl.

ŽERUCHA — (Vid» Rericha.)

ŽIVNICA.
Lat. : Resina. — Angl. : Rosin, Resin.

Ktokovek v lete alebo v jaseni pôjde do lesa, vidí šavu na sosnách a

jedach, z ktorej šavy robia sa živiné perly. Tie perly vyzerajú ako vysia-

ce slzy, biele ako vosk, isté ako mäd a erstvé ako

pramenistá voda. To je živica— krv sosny alebo

jedlice. Jestli zdravé drevo rozraníme, strom vy-

lieva tú krv, živicu, ktorá sa srazí a vyzerá ako pi-

lulky. Pä, šes takých živiných piluliek za dlhší

as denne užívaných, silia znane prsia a vnútor-

né ústroje tela. Jestli nebývate blízko lesa a ne-

môžete si nadobudnú takúto živicu, užite tymia-

nu (kadidlo), ktorý je ni iné, ako živoca toho

najlepšieho druhu. 6-8 také zrnká dávajú nám
dostatoný liek k lieeniu prší. Kto nemá ani ži-

vice ani kadidla, ten nech si kúpi v lekárni terpen-

týnového, istého oleja a nech užíva ho po 2—

3

obraz 993

kvapkách na cukre. smrek.





XXXm. KNIHA,

LEKÁRNICTVO
Domáca Lekára a

Lekársky Receptár



700 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

Lekárnictvo— domáca apatieka (lekárna) a

lekársky receptár.

Lekárne stoja pod dozorom štátu. Štát vydáva tak zvanú "phsu'macopo-

eu", v ktorej udávajú sa všetky "úradné" lieky, aké sa potrebujú v lekárstve.

Lekárnik nedrži lieky da úbosti a myli sa ten, kto si mysli, že jedna lekára

má lepšie lieky než druhá. Ovšem sú lieky, ktoré sa za dlhši as drža nedajú,

ponevá ztratia lieivú silu a môžu sa zkazi jako ku prikladu rastliny, byliny,

aje at. Také lieky malý by sa vyhodi a druhými nahradi. Niektoré lieky

môžeme dosta bez ažkosti, ale sú i také lieky, ktoré nám lekárnik len tak

vydá, jestli prinesieme od lekára predpis. Sú to lieky ktoré musia sa uživa

v uritom množstve, predpisujú sa poda veku chorej osoby, poda choroby,

pri tom uri sa doba, kedy a jako majú sa tieto, lekárom predpisané lieky

užíva. Úradné lieky každý lekárnik musi ma na sklade. Ale stáva sa,

že jeden alebo druhý liek nenachádza sa v lekárni; v takých pripadoch, jestli

je lekárnik nesvedomitý, pomieša do faštiky nejaký druhý liek, to jest nedá

vám to, o lekár predpisal. Lekársky predpis menuje sa receptom alebo re-

cepisom.

Ponevá lieky sú tekuté alebo pevné, užívajú

sa z dnuká alebo zvonku, jeden liek, alebo celá mie-

šanina, ako to choroba vyžiaduje, preto je prvou

podm.ienkou nielen lekárnika, ale i lekára prísna

znalos síl každého lieku. Niektoré lieky nesmejú

sa uživa len v uritom množstve a preto lovek,

užívajúci "medicínu' nech si nemysli, že mu ona sko-

rej pomôže, ke z nej viac užije. Lieky majú sa

OBRAZ 996. užíva prísne poda predpisu, dávky majú by me-
Užívajte lieky da rané a V predpísanej dobe užívané. Ku príkladu

predpisu. j 'v , 11^predpise vam lekár

Arsenikový roztok (Fowler's Solution) 2 uncie

Dávka: Pä kvapiek vo vode po každom jedení.

To znaí, že vám lekárnik dá dve uncie arsenikového roztoku, že mate
ho uživa vo vode po pä kvapkách, teda nie 6 ani 10 ale 5. Tých pä
kvapiek dajú sa do malého pohára vody, potom sa to pomieša a vypije. Pred-

pis hovorí, že liek má by užívaný po jedení. lovek jie, alebo mal by jes
tri razy denne. Teda liek užíva sa nie po olovrantoch, nie po každom zá-

kusku, ale tri razy denne a síce po fruštiku, po obede a po veeri.

Mýlia sa i tí, ktorí si myslia, že úinky dobrého lieku dajú sa súdi poda
chuti alebo barvy. Liek môže by predpísaný vo všetkých možných barvách;

chu môže by horká, sladká, trpká, poda stavu chorého, poda veku at.
Preto liek sa nemôže súdi ani po chuti, ani po barve, len po súiastkoch, z

ktorých sa skladá.

Ostatne pripomneme ešte to, že jednostranné lieenie je nie správne.

Samé lieky v najprísnejšom slova smysle nevylieia, lieky nie sú samopasite-
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nými prostriedkami a lekár, ktorý spolieha sa vždy a všade jedine na svoj re-

cept, je práve tak odsúdenia hodný, ako ten, ktorý chce všetky choroby jedine

vodou, telocvikom alebo masážom liei. Najlepším lekárom je matka pri-

roda, ktorá liei choroby naše podi'a tajuplných zákonov, do ktorých duch

udský sotva kedy prenikne.

MIERY.

Lieky majú sa vždy mera alebo váži. V lekárach predávajú sa roz-

liné, na stupne rozdelené merítka, ktoré ukazujú kvapky (drops) lyžiky,

lyžky to jest dávky tekutých liekov. Suché, jednoduché lieky ako ku príkla-

du prášky, rastliny (na prach utlené) at., môžme si doma mera lyžikami,

lyžkami, šialkami at. Nasledujúce tablice pouia nás o rôznych mierach v

lekárstve potrebovaných:

TEKUTÉ MIERY:

1

4

2

4

1

60

8

16

2

4

kávová lyžika obsahuje

kávové lyžiky obsahujú

kávové lyžiky obsahujú

stolová lyžka obsahuje

malý vínový pohár obsahuje

ajová šialka obsahuje

ajové šialky obsahujú

pinty obsahujú

kvarty obsahujú

kvapka v lekárstve znaí
minims znaia

tekuté drachmy znaia
tekuté uncie znaia
tekuté pinty znaia

kvarty alebo 8 pinty znaia

60 kvapiek (minims)

1 pochúkovú lyžiku.

1
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MERITKA.

(jm--

OBRAZ ggi. OBRAZ 998.

OBRAZ 999. OBRAZ 1000. OBRAZ 1001.

I;ievik Pohár Mažiar

na kúpanie oí.

OBRAZY 997—998 znázorujú poháre, merítka na meranie liekov stupovité podelené. Table

znaí jedácu a TEA ajovú lyžku.

OBRAZ 998. vyobrazuje pohárok na stupne rozdelený; na avej strane pod slovom TABLE nachá-

dzajúce sa íslice znamenajú stolové lyžky ; na pravej strane hne od vrchu vidíme nápis 1 WINB
GLASS znázorujúc vínový pohárok; nižšie vidíme slovo TEA, vyobrazujúc dávky malých ajových

lyžiek.

DÁVKA PRE DETI.

Ke je dávka pre dospelú osobu jedna kávová lyžika alebo 60 kva-

piek, vtedy jednoronému dieau dáme 3 kvapky

2 —4 ronému dieau dáme 5 kvapiek

8— 13 ronému dieau dáme 12 kvapiek
' 13— 18 ronému dieau dáme 20 kvapiek

18—21 ronému dieau dáme 30 kvapiek

21—50 ronému celú dávku, to jest \ lyžiku.

Ked* je dávka pre dospelú osobu jedna šialka, vtedy

1 ron. dieau dáme pol (J/2) lyžky jedácej

2—4 ronému 1 lyžku jedácu

4—8 ronému 2 lyžky jedáce

8— 12 ronému 2 a pol lyžky jedáce

12— 18 ronému 4 lyžky jedáce

1
8—2 1 ronému pol šialky

a od 2 1 do 60 ronému celú šialku.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 703

Recepty píšu sa zväša v latinskom jazyku a slová sú zkrátené. Na pr.

:

Litera "R" znaí po latinsky "recipe", po slovensky "vezmi-uži".

Ib. znaí funt.

O, (Octarius) znaí pint.

Cong. (Congius) znaí gallon.

Decoct. znaí odvar.

Garg. znaí kloktanie — kloktadlo.

Infus. znaí nálev (aj).

Gr. znaí gran.

dr. znaí drachmu

Dr. znaí Doktor.

Gtt. znaí kvapku.

oz. znaí unciu.

M. znaí miešaj.

m. znaí minim (kvapku).

Mist. znaí miešanina.

Pil. znaí pilula.

Pulv. znaí prášok.

Ad lib. znaí da úbosti.

Ung. znaí mas.
Tr. znaí tinktúru.

Fl. Extr. znaí tekutý výah.
Solut. znaí roztok.

ROZPOZNÁVANIE LIEKOV.

Lieky rozpoznávame poda ich úinkov a delíme ich na skupiny, z kto-

rých podáme nasledujúce:

I. ALTERATIVNÉ — MENIACE UEKY.
(Alteratives.

)

Pod tými liekami rozumieme také lieky, ktoré robia zmeny v udskej
sústave alebo v niektorých ústrojoch a tým napomáhajú zdravie. Také lie-

ky sú ku príkladu:

1) Alterative Sjoiip; užíva sa proti škrofam, neporiadkom peene, ne-

mociam kože, chorobám kostí, pri syphilisu at. Dávka: jednu lyžiku po
každom jedení i na noc pred líhaním. alej dobrým alteratívnym liekom je:

2) Složitý syrup zo Stíllingie (Compound Syrup of Stillingia) : užíva sa

proti syphilisu, škrofam at. Dávka: tri-štyri lyžiky denne.

3) Jodid draselnatý (lodide of Potassium) je tiež dobrým prostriedkom

zvlášte proti syphilisu a užíva sa po 2—4 grány štyri razy denne, avšak má
sa užíva len na predpis lekára.

4) Alterative Tonic proti otráveniu krve: (Dajte si zrobi v lekárni) :

Fl. Extr. Gentian 8 ounces

Fl. Extr. Quassia 8 ounces

lodide of Potassium 1 ounce

M. Dávka: Lyžika štyri razy denne.
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OBR. 1002. OBR. 1003. OBR. 1004. OBR. 1005.

OBRAZY 1002. a 1005. vyobrazujú pumpy na vypumpovanie mlieka z materinských prší; obrazy

1008. a 1004. znázorujú cuclíky, ktoré sa môžu upotrebi pri nadájaní.

5) Druhý recepís:

Fl. Extr. Sarsaparilla 1 pint

lodide of Potassium |/2 ounce

Dávka: Jednu lyžiku po každom jedení.

6) Bazový kvet je tiež dobrým alteratívnym prostriedkom najmä pri

detských kožných chorobách. (Vi "Lekársky receptár" a "Herbár").

II. PROTIHNILOBNÉ (ANTISEPTICKÉ) LIEKY:

Tieto Heky užívajú sa nielen pri nákazlivých chorobách, ale vôbec všade

tam, kde ide o hnilobu, jako ku príkladu pri ranách, pokalieniach, vredoch

at. Dobré antiseptické lieky sú:

1 ) Karbolová kyselina.

2) Octan hlinitý,

3) Nadmangaan draselnatý.

4) Jodoform,

5) Bismuth,

6) Ibit a iné.

V každom dome mala by sa nachádza aspo karbolová kyselina a jo-

doformový prášok.

III. PROTIKROVÉ LIEKY (ANTISPASMODICS).

Jednoduché protikrové lieky sú (pripraví vám ich lekárnik) :

1 ) Hoffmanské kvapky,

2) Karmelitské kvapky,

3) Kové kvapky a iné; mnohé nájdete v "Lek. Receptáre".

Výborné kvapky zrobíte si takto: (Dajte si zrobi v lekárni) :

Spir. Menthae Piperitae (Matový lieh) 3 oz.

Spir. Camphorae (Káfrový lieh) 3 oz.

Tinct. Capsici (inktúra z erv. pepru) 3 oz.

Ether 3 oz.

Alcohol 4 oz.

Tie kvapky majte vždy v dome a užívajte ich vo vriacej vode alebo na

cukre každej pol hodiny, kým bô neprestane. Dobré služby robia i pri na-

dutí žalúdka, proti vetrom, kolike at.
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IV. LIEKY NA PREHNANIE (CATHARTICS).

1 ) Malým deom dávajme Mlieny Cukor v mlieku po pol malej lyži-

ky tri razy denne.

2 ) V lekárach predáva sa detský prášok Magnesia s Rebarbarou, z kto-

rého môžeme dáva na špiku noža v mlieku da potreby.

3) Glycerinové Copky (Glyceríne Suppositories) preháajú príisnej

vložíme jeden do riky dieaa a nezadlho revo sa otvori.

4) Starším deom môžeme dáva Rebarbarový Syrup, Mannový Syrup

preháacie aje alebo Ricinový (Castor) olej.

5) Pre dospelých odporúa sa Ricinový olej, Minerálne vody, Manna,

Slivky, Med, Olivový olej at. Dobrým preháacím a chladivým prostried-

kom je horká so (Epsom Salt), Seidlitzové prášky a Magnesia.

6) Silnejšie lieky sú: Rabarbara, Senná, Aloe; vemi silné: Jalapa,

(Jalap), Pryskerica (Gamboge), Svlaec (Scammony), Krotonový olej

(Croton oil) at.; tie úinkujú násilne a zapríiujú riedku, vonú stolicu

a preto obyajne miešajú sa s druhými slabšími liekami.

7) Sirka (Sulphur) 1 unciu

Vinného kamea (Cream of Tartar) 2 uncie

Smiešaj a užívaj 2—4 lyžiky da potreby.

V lekárach môžete dosta rozliné prostriedky na prehnatie, medzi

ktorými spomneme nasledujúce:

8) Neutralizing Cathartic Cordial

9) Tonic Cathartic

10) Elixir Cascara Sagrada.

Medzi pilulkami dobré sú:

1 1 ) Compound Podophylin pills

12) Anti-Billious pills

13) Cascara Cathartic Tablets (Hinkle)

14) Cathartic Vegetable U.S.P.

15) Cathartic Active (silné) at.

V. DIAPHORETICKÉ A SUDORIFICKÉ LIEKY:

Tieto lieky napomáhajú potenie. Prvé zväšujú vyluovanie (secre-

tion) kože, t. j. odstraujú z krve také spotrebované látky, ktoré v zdraví

samé sa odstraujú kožou a síce tak, že to ani nepozorujeme; sudorifické

lieky sú pravdivé lieky vyvolávajúce pot.

1) Do tej skupiny náležia mnohé aje (Vi "Herbár"). alej na-

sledujúci prášok môže sa odporúa:

Powd. Cream of Tartar 1 ounce

Powd. Ipecac 1 drachm
Pod. Gum of Camphor 2 drachms

Pod. Gum of Ópium |/2 drachm
Mix. Dávka: Pol lyžiky 3—4 razy denne.
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VI. NA MO ŽENÚCE LIEKY (DIURETICS).

1) Do tejto skupiny náležia Náprstník (Digitalis), Medvedica, Morská
Cibul'a, Petrže at. (Vi "Herbár".)

2) Diuretický aj:
Vezmi Jalovcu 2 uncie

Lubikového korea 2 uncie

Sladkého dreva 2 uncie

Nalej na to pint vody, nechaj vari za 10 minút, prece, osla a uží-

vaj šialoku každú hodinu.

3) V lekárach môžete dosta hotové "Diuretic Tablets".

Dávka: tri na de.

4) Alebo: Octanu draselnatého (Acetate of Potash) 1 unciu

Vody 8 uncie

Syrupu (Simple) 2 uncie

Dávka: Lyžiku každé dve alebo tri hodiny. Professor Scudder tvrdí,

že je to vemi dobrý alteratívny prostriedok a mal by sa užíva pri lieení

škrofovitých udí.

yil. LIEKY NA VRACANIE — DÄVIDLÄ (EMETICS).

Pri mnohých náhlych chorobách musím.e nieo uži na vracanie, najmä

pri otravách, pri žalúdkových chybách, pri nahromadení sa šliamu at.
V lekárach predávajú sa hotové lieky na vracanie, a jestli ste aleko od

lekárne dávajte Dávivý vinný kame vo víne rozpustený po 5— 10 kvap-

kách. Tento prostriedok odporuuje sa deom k rozohnaniu hustého šlia-

mu pri kašli. Môžete si takéto víno kúpi v bársktorej lekárni.

2) Dávivý prášok:

Lobelii 3 drachmy

Blood root (krvavý kore) 1 Yl drachmy

Ipecac 2 drachmy

Capsicum (piepor ervený) Yl uncie

Všetko má by na prach utlené. Dajte z toho prášku dve lyžiky do

šialky, nalejte na to vriacej vody a nechajte stá za pár minút. Potom uží-

vajte jednu jedácu lyžku každých 15 minút a za každou dávkou napijte sa

teplej vody.

VIII. PROTIKASOVÉ lieky (EXPECTORANTS).

Jestli pacient nemôže odstráni, vychrcha šliamové látky, nahromade-

né v prsiach, dávajte mu nasledujúci syrup:

Muriate o f Ammonia 1 unciu

Water 4 uncie

Syrup of Tolu 8 uncie

Syrup of Wild Cherry 20 uncie

Dávka: Lyžiku 4—5 ráz denne.

Krém toho sú mnohé rastliny, prášky, kvapky at., ktoré sa môžu uží-

va; tie nájdete v "Herbáre" a v "Lekárskom Receptáre".
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IX. SILIACE PROSTRIEDKY (STIMULANTS).

Dobré siliace prostriedky sú: ervený píepor, Hunové, Hoffmanské a

Karmelitské kvapky; Horicavý flajster (zvonku) ; rôzne linimenty, aje at.
Tie nájde ct. itate v "Herbáre** a v "Lekárskom Receptáre".

X. OMAMUJÚCE LIEKY (NARCOTICS).

Tie náležia len do rúk lekárov a nech sa nikto neopováž! s nimi narába
lebo asto sa stávajú vemi veké nebezpeia. Tu vekú rollu hrajú Morfium,

Ópium, Codeín at. a nemôžu sa dáva nemocnému len na predpis lekára.

DOMÁCA LEKÁRSKA SKRIA.

V každom dome mala by by lekárska skria, aby sme poas potreby

v nehodách, nešastiach at. mali pomoc pri ruke. asto sa stáva, že lekár

a lekárnik bývajú aleko od nás a v dome rýchla pomoc je potrebná. V
tomto páde, jesdi máme doma domácu lekársku skriu, jednoducho siahne-

me do jednej alebo druhej

priehradky, vyhadáme si po-

trebný liek a tým pomôžeme,

alebo aspo uahíme nemoc-

nému. Lieky nižšie uvedené

sú lacné a skria nestojí viac

1—2 dolláre.

Na každej sklenike má
by ceduka a na nej nápis,

jaká medicína je v nej, na o
je a jako sa potrebuje. Nikdy

neužívajme lieky z takej faš-

tiky, na ktorej nieto nápisu!

Skleniky, v ktorých nachodia

sa jedovaté látky, majú by
znaené "JEID", aby sme pri

užívaní liekov zmýku neuro-

bili. Lieky vždy merajme a

užívajme poda predpisu —
ANI VIAC, ANI MENEJ! —
Lieky merajme merítkom(Vi
obraz 997). Skria má by
pod zámkom a kú má ma
gazdiná, gazda alebo niektorá spoahlivá osoba. Horké lieky, aje, eliksíry

at. môžu sa osladi medom alebo cukrom, alebo môžu sa užíva rozriede-

né vodou, jestli predpis to nezakazuje.

Najpotrebnejšie domáce lieky sú tieto:

OBRAZ 1006.

Domáca skria.

TEKUTÉ UEKY:
I) Lieh špavkový (Aromatic Spirit of Amonia).

vratu at.
Proti mdlobám, zá-
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Dobré služby koná pri zamdleniu a chorobám srdca. Držíme skleniku

k nosovým dierkam onemocnelého, aby obsah uchal a pozdejšie môžeme mu
da vnútorne za lyžiku vo vode.

Syrup z Dávidového korea (Syrup of Ipecac). Dávidlo — na vra-

canie.

Dávka pre deti: malú lyžiku každú pol hodiny.

Dávka pre dospelých: jednu lyžku jedácu. Deom, ktoré majú suchý

kaše môžeme dáva od 5 do 1 5 kvapôk každé tri hodiny.

Liek Sanitrový (Sweet Spirit of Nitre). Proti horúke.

Tento liek užíva sa v horúkach, napomáha innos kože a advín.

Dávka pre dospelých Yl lyžiky a deom 5 kvapiek vo vode. Neku-

pujte viac než 1 alebo dve uncie, lebo sa to dlho drža nedá.

Hoffmanské kvapky (Hoffman's Anodyne). Potrebujú sa proti kom,
nadutiu, neporiadkom riev at.

Dávka: od 5 do 15 kvapiek na cukre.

Víno a brandy má by v každom dome. V mnohých prípadoch lyžika

brandy alebo wisky môže zachráni život loveka. Avšak má sa užíva len

jako liek. Wisku ale môžete kúpi len na predpis lekára.

Arniková tinktúra (Arnica Tincture). Dobré služby koná pri poranení,

potlení, pri ranách at.

Karbolová kyselina tri procentový roztok. Antiseptický prostriedok

(Carbolic Acid Solution 3 p. c).

Potrebuje sa pri vymývaní rán, vredov at. Na sklenike máte pozna-
i, že je to JED.

Myrtová tinktúra (Tincture of Myrrh). Užíva sa jako ústa vyplachu-
júci prostriedok, na hnilobu asen at.

Káfrový lieh (Spirit of Camphor). Potrebuje sa jako liniment na na-

tieranie boacích miest at. Vnútorne môže sa užíva proti boastiam ža-

lúdka a riev po 3—5 kvapkách na cukre.

Matový olej (Oil of Peppermint). Proti ošklivosti žalúdka, kolike

at., užíva sa po 3—5 kvapkách na cukre.

TABLETKY.

Ponevá tabletky sú zväša hotové a môžete si ich kúpi v každej lekár-

ni, podám vám tu len také mená, aby lekárnik i ne-Slovák mohol vám ich da.

50 tabletiek jedného druhu vystaí.

Lime Water Tablets. Z tých jednu rozpustíte v pol poháre vody a hne
máte vápenné mlieko. Potrebuje sa proti behake, neporiadkom riev a

žalúdka

Pepsin Tablets 5 grains each. Užívajú sa proti nezáživnosti at. Jednu

po každom jedení.

Acetanilide and Sodium Compound. Tieto tabletky zastavia bô hla-

vy. Užívajú sa jedna každú pol hodinu, ale nikdy viac než štyri na de.
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Blaud's tablets modified. Odporúajú sa chudokrvným osobám, zvlás-

te ženám. Dávka: jednu po každom jedení.

Cascara Compound (Hinkle). Lieky na prehnanie. Dávka: 1—3 na

noc pred líhaním do postele.

Cathartic Active. Tieto tabletky sú silnejšie. Dávka pri vekom za-

peení riev jednu alebo dve na noc.

Diuretíc tablets. Ženu na mo. ^Dávka: jednu tri razy denne a za

každou zapi pohár vody.

Nerve Tonic (Westbrook). To je liek vyhotovený da recepisu dra.

Westbrooka. Užívajú sa proti nervovým slabosam at. Jednu tri razy

denne.

Quinine Tablets (Two grains). Užívajú sa proti horúkam, malárii at.
Dávka 1 každú hodinu. Jako tonikum máme ich bra tri na de.

Sodium Bicarbonate 5 grains. Jednu rozpustíme v pol poháre vody a

vypijeme. Pomáha proti záhe, nadutosti at.

RASTLINNÉ LIEKY.

Rastlinné lieky môžete si sami nasbiera a niektoré dokúpi. Dobre je

však vždy ma v skrini:

Lanové semeno, Horicovú múku, Hermanek, Bazový kvet. Lipový

kvet, Plavu, Dubovú kôru (z bieleho duba), Jalovec, Púcnik, Priesliku,

Svetlík (na oi). Šalviu at.

MASTI.

Dobré masti sú: arniková (Arnica Salve), Karbolová (Carbolic Salve),

Diachylonová (Diachylon Salve) at. Vaselín sa tiež pridá v dome.

RÔZNE ŠPECIALITY.

Nadmangeman draselnatý (Permanganate of Potash). Z toho dáte je-

den alebo viac kryštálkov do vody a máte dobrý antiseptický prostriedok na
umývanie rán, vredov atd.

Hvozdíkový olej pomáha pri boasti zubov.

Okrem liekov treba ma v dome:

Nožnice.

Striekaku malú sklenenú.

Striekaku gumovú (Fountain syringe).

Plátno na ovíjanie rán.

Bavlnu istú (Absorbent cotton).

Merítko na meranie liekov.

Asi 6 klbiek obväzkov 3 palce širokých a 5 jardov dlhých; sú to lacné

veci a môžete si ich kúpi v lekárach.

Horicové fajstre.

Teplomer (Thermometer) a

Jednu skriu zámkom zaopatrenú.



710 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

Dobre je ma pri rukách í Sódový síran (Sodium Phosphate), ktorý

dobré služby koná pri neporiadkoch peene. Užíva sa po jednej lyžike v

teplej vode ráno na lacno.

Pre d.eti dobre je ma detský prášok, ktorý sa predáva v lekárach pod
menom Pulvis Magnesiae cum Rheo.

BLESKURÝCHLE LIEENIE CHORÔB:

Asthma: Rozpus sanitry vo vode, namo do to-

ho roztoku pijavý papier a nechaj ho vyschnú. Hne
pred záchvatom zapá suchý papier a vdýchaj dym
do seba.

Behaka: Na pint horúcej vody daj pol uncii

ernicového korea, var za 15 minút, prece a uží-

vaj za lyžiku každú hodinu alebo každé dve hodiny.

Alebo kúp si v lekárni "Fluid Extract of Blackberry"

a užívaj po 5— 10 kvapkách vo vode. Dobré služby

koná i Tinctúra z Catechu (Tincture of Catechu) 1 5

kvapiek na cukre každú hodinu.
OBRAZ 1007. Bezsennos: Kúp si v lekárni "Veronal prášky"

y. (Veronal powders 10 grains each) a uži jeden na

noc. Alebo Elixir of Valerianate of Ammonia jednu lyžiku (deom 10

kvapiek vo vode); alebo Tabletky tak zvané "Sodium Bromide 5 grains";

užíva sa jedna každé dve hodiny.

Biele úplgivy: Vymyj pohlavné asti vlažnou vodou pomocou striekaky;

potom zrob aj zo zlatého korea (Hydrastis) a vystrekuj pošvu dobre ráno

i veer. Alebo kúp si Bicarbonate of Potash 1 unciu. Rozpus z toho prášku

jednu malú lyžiku v pinte teplej vody a zastriekaj si do pohlavných astí.

Buvanie: Vápnové tabletky (Lime tablets) ; dávka jednu rozpustenú

vo vode každú hodinu alebo dve; alebo tabletky Subnitrate of Bismuth tri

gránové, jednu každú hodinu; alebo pavkovej tiktúry aromatickej (Aroma-
tic Spirits of Ammonia) pol lyžiky v pol poháre vody.

Nervosaný bô hlavy: namo handriku do káfrového špiritusu a posyp

ju iernym peprom; prilož na hlavu a opakuj, ke sa handra zahriala. Ale-

bo vezmi 15—20 kvapiek pavkového špiritusu aromatického (Aromatic

Spirits of Ammonia)

.

Bô hlavy: zrob si silný odvar z chmeu a pij z neho po šialooke každú

hodinu, kým bô neprestane.

Bô chrbta: Smiešaj dve lyžky terpentýnového oleja so 4 lyžkami oli-

vového oleja a pomocou hrubšieho plátna prikladaj za tepla na chrbát tri razy

denne.

Boastné mesané istenie: Kúp si "Dysmenorrhoea tabletky"; rozpus

jednu v pol šialke horúcej vody a vypij za horúca. Opakuj o pol hodiny,

jestli treba.

Bô brucha: Teplé obklady na revá; užij 10 Hoffmanských kvapiek na

cukre a opakuj o pol hodiny, ke treba.
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Boavé ústa: Rozpus trochu borovej kyseliny (Boric acid) vo vode

a vyplachuj si tým ústa.

Boavé nohy: Var dve uncie kôry z bieleho duba (White Oak Bark)

v jednej kvarte vody za 1 5 minút, rozmiešaj odvar s vodou a mo v tej te-

kutine nohy ráno i veer. Po vymoení natri alkoholom a i spa.

Bô zubov: Nakvapkaj hvozdíkového oleja na kúsok vaty a zapchaj si

to do zuba; alebo natieraj d'asná sassafrasovým olejkom (Oil of Sassafras).

Bô hrdla: Zrob si odvar z bieleho duba (White Oak Bark) z jednej

uncii na pint vody; var za 15 minút, preced* a vyplachuj si tým ústa i hrdlo.

Bô ucha: Zapus pár kvapiek sladkého oleja do ucha (Sweet oil).

Krátky dych: Užij 15 kvapiek z Lobeliovej tinktúry (Tincture of Lo-

belia) a opakuj za hodinu, ke treba.

Dyspepsia: Uži sódy na špiku noža vo vode rozmiešanej tri razy denne.

V apatieke predáva sa pod menom Bicarbonate of Sóda. Pepsinové tablet-

ky (Pepsin tablets) po tri na de užívané sú tiež pomáhatené.

Cukrovka: Pij aj z bielej buriny (Water Horehound) tri-štyri šialky

na de.

Chudokrvnos: Rozpus hrs soli v jednom pinte whiskey (pálenky) a

umývaj telfc) pomocou špongie do whiskey namoenej dva razy denne. Vnú-
torne užívaj Blaudové tabletky (Blaus tablets) jednu alebo dve po každom
jedení. Wisku musí predpísa lekár.

Hluchota: Namo jednu unciu andelíkového korea (Angelica root)

v dvoch unciach brandy a nechaj stá za dva dni. Kvapni do ucha dve kvap-

ky denne.

Hystéria: Odvar z kozlíkového korea (Valerián root) vemi pomáha.
Dávka dve-tri šialky denne.

Kaše: Tablekty "Brown's mixture" jednu každú hodinu; užívaj z ano-
vého aju jednu lyžiku každých 1 5 minút. Alebo smiešaj citrónovú šavu
s cukrom a užívaj každých 1 5 minút.

Ke v žalúdku: Káfrového špiritusu 10 kvapiek na cukre; alebo Hoff-

manské kvapky 10 na cukre; alebo prilož horicový flajster na brucho. Ho-
rúce obklady (v horúcej vode vykrútené a prikladané na brucho) tiež po-

máhajú.

Krup: Rozmiešaj jednu malú lyžiku kamencu (Alum) s medom a uží-

vaj z tej miešaniny každých 1 O minút. Alebo vlož diea do kúpele a pridaj

do vody horici (Mustard). Po kúpeli prilož anový obkladok na krk i na
prsia.

Kurie oká: Prikladaj terpentýnový alebo kerosínový olej pomocou plá-

tenka na kurie oko.

Kolika: Užívaj z harmanekového aju jednu lyžiku každých 10 minút.
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Krvácanie z nosa: Rozpus pol lyžiky kamencu (Alum) v jednej šial-

ke vody a zastriekaj si tekutinu do nosa do dierok. Namo kúsok vaty do
tekutiny a zapchaj si do nosa.

Krvácanie zo žalúdka: Var kore z kakosty (Capí nosek — Geranium)
asi 4 dobré lyžky korea v pinte vody tak dlho až sa napolovic svarí; užíva}

po jednej lyžke každú hodinu.

Krvácanie z púc: Užívaj jednu lyžiku soli každú hodinu alebo každé
dve hodiny.

Krvistíte: Zrob si aj zo sarsaparilly a ber jednu polievkovú lyžku

každé tri hodiny.

Katar: Vezmi jednu lyžiku boraxu alebo soli, jednu šialku mlieka a pol

pinta teplej vody; smiešaj dobre a vstriekaj si do nosa tri razy denne.

Kame žlový: Pij veer pred líhaním za jednu dobrú šialku olivového

oleja a ráno vezmi tabletky na prehnanie (Vi obsah "Kamene").

advíenky: Sanitrového sladkého špiritusu (Sweet Spirits of Nitre) jed-

nu lyžiku v pol poháre vody.

Lišaj: Prikladaj studený zemiakový obkladok posypaný po vrchu káf-

rom a cinkovým kysliníkom (Zink oxide). Alebo posypa s práškom a ne-

skoršie vymy lišaj so žltkom vajca s vodou alebo s mliekom rozmiešaným.

Malária: Chinoviny (Quinine) jeden grán (one grain) každé tri hodiny

za viac dní; potom Fowlerového roztoku (Fowler's Solution) po 5 kvapiek

tri razy denne asi za dva týždne.

Mdloby: Obal telo do mokrej studenej plachty a nechaj ho obalené za

20 minút a osuš. Daj pavkovej tinktúry (Aromatic Spirit of Ammonia)
po 20 kvapiek každé tri hodiny.

Neuralgia: Prilož na boavé miesta ustrúhaného chrenu a opakuj viac

ráz jedno za druhým. Prikladanie horúcich obkladov tiež pomáha. Alebo

zrob aj z papriky, namo handru do aju a prilož na boastné miesto.

Nervosnos: Zrob si aj z kozlíka (Valerián) a užívaj po šialoke tri

razy denne.

Odrenie kože: Prikladaj káfrový liniment alebo mydlový liniment s

primiešaním trochu káfru.

Omrznutie: Smiešaj jednu šialku olivového oleja s jednou šialkou vá-

pennej vody. Natri s tou miešaninou zachvátené asti; potom vezmi handri-

ku, namo do miešaniny, prilož na odmrazeniny a natiahni na nohu puno-

chu. Opakuj dva razy denne.

Opuchnuté prsníky ženské: Var hrs harmanoku v pol pinte vody a

prikladaj na prsníky ako horúci obkladok pomocou plátna.

Spálenie: Posyp miesta sódou (Sóda bicarbonate) ; Karbolová mas tiež

pomáha.
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Potenie sa nôh: Posyp pol lyžiky dubeky (Tannin) do punochy za

pár dní. Alebo vymo si nohy v roztoku z nadmangaanu draselnatého

(Permanganate of potassium) ; daj pár kryštálkov do teplej vody (aby voda
dobre ervená bola) a mo v nej nohy.

Bô v prsiach: Nadobudni si v lekárni tinktúru z divej figy (Sycamore

tincture) a užívaj z nej po lyžike tri razy denne. Caj z divých fíg má tie

sartié úinky. Zvonku prilož Belladonna flajster na prsia.

Popraskané ruky, gsunby: Zahrej nad ohom sladkej smotany až vyzerá

ako maslo. Pptrebuj ako inú mas dva razy denne.

Peená: Najlepším liekom proti chorobám peene je púpava. Zrob silný

aj z púpavy (Dandelion) a užívaj po dva-tri lyžky stolové tri razy denne.

Rheumatismus : Píjaj šavu z citróna denne. Vezmi jednu unciu Saniklu

na pint horúcej vody a var za 15 minút. Dávka: dve lyžky tri razy denne.

V lekárach predáva sa pod menom "Sanicula marilandica".

Ruža: Vezmi lyžku sódy (Bicarbonate of Sóda), rozpus v pinte vody,

namo do tekutiny handriku a omývaj zachvátené miesto tri razy denne.

Krém toho kúp si dve uncie "Witch Hazel" a natieraj tým miesta.

Svrab: Najprv vykúpaj sa dobre a po osušení tela natri do kože sirkovej

masti (Sulphur ointment).

Srdcové choroby: Vezmi pár kvapiek káfrového liehu a ahni si do
postele.

Záha: Vezmi na špiku noža sódy (Bicarbonate of Sóda) v pol poháre

vody po jedení.

Studené nohy: Rozpus dve lyžiky boraxu v kvarte vody (teplej) a

vymo si nohy pred líhaním. Na noc natiahni si na nohy vlnené punochy.

Rôzne lekárske recepty:

BALSAM KU PÔRODU PRACUJÚCIM.

Borievkového kamea 1 oz.

Levanduly 1 oz.

Hrkavej buriny (Cimicifuga) J/2 oz.

Pieskového korea Yl oz.

Amerikánskeho kozlíka j/^ oz.

Kostivalu J/^ oz.

Cukru 1 O oz.

Brandy alebo pálenky 1 O oz.

Daj všetko do jednej väšej faše krém cukru a nechaj stá za tri dni.

Potom prece a do precedenej tekutiny daj cukor.

Dávka: Jednu malú lyžiku tri razy denne.
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BALSAM JEZUITSKÝ.

Vavrínu (Benzoe) 2 j/2 oz.

Storaksu (Storeix) 2 oz.

Toluanského balsamu (Balsam of T<>lu) 1 oz.

Aloesu (Aloe purífied) Yl oz.

Alkoholu (Alcohol) 12 oz.

Vody (Water) 1 2 oz.

Najprv roztrí vavrín a aloe v dvoch unciach alkoholu a daj do faše;

prídaj ostatné látky a zalej s ostatným alkoholom a vodou a nechaj stá za

trí dni. Potom prece a dolej toko alkoholu, aby všetkej tekutiny bolo 24

uncií tekutých.

Dávka: od 15 kvapiek do kávovej lyžiky viac ráz denne. Ten liek

istí prsia, pomáha proti chronickým katarom a behakám. Potrebuje sa

tiež jako prostriedok na rany a vredy, avšak tu môže sa s vodou rolzpusti,

aby nebol prisilný.

PRSNÝ BALSAM.

Karkumy (Turmeric) 40 gr. (grany)

Toluanského balsamu (Balsam of Tolu) 2 oz.

Medu (Purífied honey) 4 oz.

Alkoholu (Alcohol) 12 oz.

Nechaj všetko stá v dobre zaštopovanej faši za 7 dní. Potom pre-

ne. Dávka: 20—40 kvapiek da potreby. Užíva sa proti kašu, chrípka

BALSAM NA RANY.

Terpentýnu benátskeho (Venice turpentine) 2Yl oz..

Žltého vosku (Yellow wax) 3 oz.

Olivového oleja (Olive oil) 4 oz.

Alljanninu 1 O gr.

Roztop vosk, dodaj ostatné súiastky a dobre smiešaj. Užíva sa na

omrazeniny, boliace prsníky at.

MUŠKATALOVÝ BALSAM.

Žltého vosku (Yellow wax) 1 oz.

Olivového oleja (Olive oil) 2 oz.

Muškatalového oleja (Oil of Nutmeg) 6 oz.

Rozpus vosk a pridaj ostatné látky. Užíva sa ku zahrievaniu brucha

a riev u detí.
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ROZLINÉ MIEŠANINY NA AJE.

Mnohé aje robia sa takto: Vezme sa z mie-

šaniny jedna kávová lyžika na šialku vriacej

vody a nechá sa stá za štvr alebo za pol hodi-

ny. Potom sa to precedí, da úbosti osladí a

pije zvlášte veer pred spaním; môže sa pi aj

ráno.

Pri robení miešanín máme da pozor, aby

všetky zeleniny, zvlášte korene a kôry boly roz-

krájané a dobre šmiešané. Ku osladeniu ajov obraz loos.

môže sa upotrebi cukor alebo med. Pamätaj-

me, že oz. znaí unciu; gr. znaí grsún. Jestli by lekárnik nehovoril slovensky

alebo anglicky, vtedy vyhadajte si latinské meno takej byliny jakú si chcete

kúpi v "Herbáre", kde sú podané krém slovenských názvov latinské ako <^']

anglické mená.

1. Proti krvácaniu a chrchaniu krvi:

Dubovej kôry 1 oz.

Nátržníka 1 oz.

Kokošky 1 oz.

Dávka: Jednu šialoku ráno i veer.

2. Proti chorobám žalúdka:

Priesliky . 2 oz.

Pelynku 1 oz.

3. Moopudný aj:
Bazového korea 1

Rozmarínu 1

oz.

oz.

oz.Priesliky 1

4. aj proti vodnatíelke: (Da doktora Ábela)

Jalovcu 2 oz.

Petržea * 2 oz.

Feniklu 1 oz.

Kmínku 1 oz.

Morskej cibule 1 oz.

Bazového kvetu 4 oz.

Podobne jako iné miešaniny má sa všetko dobre smieša. Na pint vria-

cej vody vezmi dve—štyri lyžky miešaniny, nechaj stá za pol hodiny a po

precedení, osladení pij polovicu ráno a polovicu veer pred spaním.

5. Moopudný aj Dra. Huffelanda:

Jelenieho rohá (Lycopodium clavatum) 2 oz.

Ajbišku I oz.

Zalej tú miešaninu pajntom vriacej vody, nechaj stá za pol hodiny, pre-

ce a pij tri šálky denne.

6. Moopudný aj Dra. Huffelanda: (Druhý recepis.)

Lubíku 1 oz.
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24. Proti nemociam zažívacieho kanálu: (Kneipp.)

Zemežlu I oz.

Horkej ateliny 1 oz.

Jalovcu 3 oz.

25. Kame v mechúri: (Kneipp.)

Kruinky 1 oz.

Truskavca 1 Yl oz.

Priesliky 3 oz.

26. Proti prechladnutiu a záchvatom kolike podobným: (Kneipp.)

Maty peprnej % oz.

Divizny 1 j/4 oz.

Lipového kvetu 1 oz.

27. Krvácanie z púc, žalúdka a prudké krvácanie žien: (Kneipp.)

Santalového dreva 1 oz.

Jamely 2 Y^ oz.

28. Kovité záchvaty a závraty: (Kneipp.)

Feniklu 1 oz.

Mochny husiej I oz.

29. Migréna — pakostnica: (Kneipp.)

Petrkuca 1 oz.

Pelynku 1 oz.

30. Rozvona: (Kneipp.)

Vlašského kôpru (prášku) 2 lyžky

Jalovcu rozmakaného 2 lyžky,

Aloesu 1 lyžku.

Gréckeho sena (Fenugrek) I lyžku.

Var za 5 minút a užívaj po malej lyžike s vodou na noc. (Varí sa to

v pinte vody.)

31. Moopudný aj: (Dr. Waiser.)

Vezmi priesliky, jalovcu, bazového korea a ovsenej slamy — z kaž-

dého po jednej lyžke, var za desa minút a po precedení užívaj ráno i veer

po šialoke.

32. Moopudný aj Dra. Walsera: (Druhý recepis.)

Vezmi ubíku, babého hnevu, sladkého dreva a jalovcových bobuliek

tlených — z každého po 2 uncie a zrob si z toho aj.

33 aj na prehnatie. ..(Dr. Waiser.)
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34. Proti vekému zapeeniu: (Dr. Walser.)
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minút. Tento aj pije sa ráno i veer po jednej sialoke. Môže sa i osladi

da úbosti.

ANISOVÝ elixír.

(Pre deti.)

Anisového oleja 8 kvapky,

Kmínkového oleja 8 kvapky,

Liehu z horkých meuidlí I Yl oz.

Vody 2 oz.

Alkoholu 4 oz.

Syrupu (simple) 1 O oz.

Smiešaj oleje s alkoholom, pridaj syrup a vodu a nechaj stá za 12

hodín. Potom prece cez husté plátno alebo filtruj cez papier. Dávka: 15

kvapiek s vodou. Vyháa vetry a liei zhubené žalúdky detí.

elixír nervy TIŠL\CI.

Ammonium Bromide 640 grany

Aromatic Elixír 1 6 oz.

Rozpus ammonium bromide v elixíre. Dávka: jednu lyžiku tri razy

denne. Tíši nervy a vyvoláva spánok.

elixír proti rheumatismusu.
(Má sa da pripravi v lekárni.)

Fl. Extract of Buchu 6|/2 dr.

Fl. Extract of Barberry bark 3 Y^ dr.

Fl. Extract of Juniper berries 3 1/4 dr.

Sodium Salicylate 1 60 grains

Simple syrup 1 oz.

Simple elixir q. s. 16 oz.

Dávka: Jednu lyžiku 3—4 razy denne.

elixír NA PREHNATIE.
(Dajte pripravi v lekárni.)

Fl. Extr. Cascara Sagrada Aróm. 4. oz.

Fl. Extract Senná 1 O dr.

Fl. Extract of Butternut I oz.

Aróm. Elixir 1 1 Y4 oz.

Dávka: Malú lyžiku na noc; jestli treba, môže sa dávka zväši.

ŽIVOTNÝ ELIXÍR.

(Užíva sa v New Yorskýoh nemocniciach.)

Syrup of Iron Yl oz.

Syrup of Hypophosphites Yl oz.

Glycerín Yz oz.

Wai'er q. s. 6 oz.

Dávka: Jednu lyžjku tri razy denne.
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elixír dlhého života.
(Testamentové kvapky.

Aloesu Yi oz.

Rabarbary 35 grany

Horcu (gentian) 35 grany

Citváru 35 grany

Vody 4'/2 uncie

Alkoholu 1 3 uncie

Celú miešaninu moíme v istej faši za 3 dni, potom precedíme a uží-

vame po jednej lyžike tri razy denne.

Iný spôsob: (Pripraví vám lekárnik.)

Tincture of Aloes 8 oz.

Tincture of Rhubarb 2 oz.

Comp. Tincture of Gentian 1 oz.

Water 1 oz.

Alcohol 4 oz.

Dávka: Lyžiku tri razy denne pred jedením.

ŽALÚDKOVÝ elixír.

(Horké víno.)

Pomaranových kôr (Orange peel) 2 oz.

Škorice (Cinnamon) 1 lyžiku

Pelynku (Wormwood) J/2 lyžiky

Horcu (Gentian) 1 lyžiku

Kaskarilly (Cascarilla) |/2 lyžiky

Bobríku (Buckbean) J/2 lyžiky

Vína (Sherry) 1 pint.

Nechajte to moi za osem dní, potom precete. Dávka: lyžku jedácu

tri razy denne.

PÚCNY EUXIR.
(Dajte pripravi v lekárni.)

Extr. of Licorice (pure) 300 grains,

Fl. Extr. of Squill 1 28 minims

Fl. Extr. of Senega 128 minims

Fl. Extr. of Henbane leaves 128 minims

Fl. Extr. of Ipecac 64 minims

Dist. Water 4 drachms

Elix. of cherries q. s. 16 ounces

Dávka: Lyžiku 3—4 razy denne.

KVAPKY PROTI VRACANIU.
erveného piepru 4 malé lyžiky

Soli I kávovú lyžiku

Octu 1 pint

Vody 1 pint

Smiešajte dobre a užívajte po jednej lyžke stolovej da potreby.
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elixír preisujúci.
(Na laksu.)

Kúpte si v lekárni

Elixir Cathartic Compound 4 oz.

a užívajte z neho jednu lyžiku na noc. Dávky môžu by i väšie da potreby.

HORKÉ KVAPKY.

Horcu (Gentian) 2 oz.

Cintarii (Centaury) 3 oz.

Pomaranovej horkej korky

(Bitter orange peel) 1 Yl oz.

Pomaranových bobuliek (Orange berries) |/2 oz.

Citváru (Zodoary) J/2 oz.

Alkoholu 1 1/2 pinta.

Vody 1 |/2 pinta.

Dajte všetko do faši, dobre zaštopujte a nechajte stá za dva-tri dni.

Po precedení dodajte cukru da úbosti. Dávka jednu lyžiku vo vode.

KOVÉ kvapky:

Oleja z maty peprnej, Oil of peppermint 3 kvapky,

Anisového oleja (Oil of Anise) 5 kvapky,

Škoricového oleja, Oil of Cinnamon 8 kvapky,

Chloroformu (Chloroform) |/2 drachmy
Katechu tinktúry (Tincture of catechu) I oz.

• Vody (Water) 2 oz.

Etheru (Ether U. S. P.) 2 oz.

Alcoholu, toko aby bolo všetkého 1 pint.

Dávka : 1— 1 5 kvapiek na cukre. Užíva sa proti boasam brucha, riev

at.

KVAPKY PROTI BOASTNÉMU MESANÉMU ISTENIU.
(Dajte si to pripravi.)

Tinc. of Nux Vomica 1 oz.

Alcohol 1 oz.

Tinct. of Castor. 2 oz.

Užíva sa po 10— 15 kvapkách na cukre.

HOFFMANSKÉ KVAPKY.
Ether silnejší (Strong Ether) 5|4 oz.

Alcohol lOf^ oz.

Dávka : 5 do 10 kvapiek na cukre.

HOFFMANSKÉ KVAPKY.
(Austriacky recepis.)

Ether 1 oz.

Alcohol 3 oz.

Dávka : 1 — 1 5 kvapiek na cukre.
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JEZUITSKÉ KVAPKY.

Gvajakovej smoly (Gum guaiac) 3 oz. .

Sassafrasovej kôry (Sassafras bark) 2 J/2 oz. ' .

Peruanského balsamu, Peruvian balsam 75 granov

Vody (Water) 5 oz.

Alkohol (Alcohol) 13 oz.

Nechá sa všetko moi za 7 dní, potom sa to precedí a osladí da úbo-
sti.. Dávka: 5— 15 kvapiek na cukre proti nemociam žalúdka, riev, prší a

pFúc.

MATERINSKÉ KVAPKY (Vetrové).

Citváru
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KARMELITSKÉ KVAPKY (Vetrové). '

Melissy 1 oz.

Citrónovej kôry 1 oz.

Muškatalového orieška Yl oz.

Zázvoru '/4 oz.

Hvozdíkov 1/4 oz.

Alkoholu 1 3 oz.

Vody 1 8 oz.

Nechaj všetko stá v dobre zaštopovanej faši za týžde, potom prece.
Dávka: 5—30 kvapiek na cukre alebo vo vode.

JALOVCOVÉ KVAPKY.
(Umelá borovika.)

Jalovcového oleja (Oil of Juniper) 1 drachmu

Kmínkového oleja, Oil of Caraway 1 2 kvapky

Feniklového oleja (Oil of Fennel) 18 kvapky

Alkoholu 1 2 uncie

Vody (Water) 1 8 uncie.

Nechaj stá vo faši za týžde a prece. Dávka: dve-štyri lyžiky.

ŠKORBUTOVÉ KVAPKY.
(Scurvy drops.

)

Lyžiníka suchého (Scurvy grass dried) 3 oz.

Bielej horice (White mustard) Y^ oz.

Alkoholu 29 oz.

Vody 1 3 oz.

Nechaj všetko stá za 7 dní, potom prece. Dávka: 5— 15 kvapiek

viac ráz denne.

KÁFROVÝ LIEH (Špiritus).

Na jedon pint liehu vezme sa jedna i pol uncie káfru a jedna uncia soli.

S fašou potriasame, aby sa káfor a so rozpustily. Užíva sa jako liniment na

natieranie tela a vnútorne po 5— 10 kvapkách proti boastiam brucha, riev

at.

KVAPKY PROTI RHEUMATISMUSU.
erveného piepru |/2 oz.

Myrhy 2 oz.

Alkoholu I 2 oz.

Piepor a myrhu moíme v alkohole za pár hodín; potom pridáme vodu

a síce toko aby všetkého bolo 1 pint. Môže sa precedi cez plátno alebo;

necha stá aby sa usadlo. Dávka: 5— 15 kvapiek na cukre alebo v mlieku.

ŽELEZNÉ KVAPKY.
(Dajte pripravi v lekárni.)

Solution of Ferric Chloride 5 oz.

Alcohol q. s. 16 oz.
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Dávka: 5—30 kvapiek a pomaly môže sa dávka zväši. Této kvapky

úinkujú na pohlavné ústroje a sú vemi pomáhatené pri chorobách zlatej

žily, materníkových neporiadkoch žien a pri chorobách advienok a peene.

elixír salutis.
(Elixir zdravia.)

Senný 3 oz.

Kmínu '/4 yžiky
Koriandru Y^ lyžiky

Hrozienok 2 oz.

Slivky 4 slivky

Alkoholu 1 6 oz.

Senná, kmín a koriander majú by na prach utlené; hrozienka majú by
bez semena a slivky bez jadier. Necháme všetko stá za 7 dní potom prece-

díme a užívame jednu alebo dve lyžiky na noc.

EKLEKTRICKÉ KVAPKY PROTI KAŠU.
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PROTI-ZIMNINÉ KVAPKY.

Kúpte si v lekárni "Tincture of Quinine Compound" a užívajte od 5 do

30 kvapiek na cukre da potreby,

KVAPKY PROTI KOLIKE.
Recept Doktora von Hoffera z Amsterdamu.

Water of Camphor 1 oz.

Spir. of Ether Comp. 2 oz.

Tinc. of Cardamon 4 drachms

Spir. of Anise 6 drachms

Water of Peppermint 1 Yl oz.

Dajte si pripravi v lekárni a užívajte po lyžike da potreby.

KATAR.
Recept Doktora Loomis-a.

Karbolovej kyseliny (Carbolic Acid) 1 grain

Sódy (Sóda Bicarbonate) 5 grains

Boraxu (Borax) 5 grains

Glycerínu (Glycerín) 1 drachm
Vody (Aquae dest.

)

1 oz.

Dajte si to pripravi v lekární a vystrekujte si tou tekutinou nos pomocou
striekaky viac ráz denne.

DOBRÝ KRVOCISTITE.
(Dajte si to zrobi v lekárni.)

Fl. Extr. of Red Clover

Alcohol

Rock Candy syrup

lodine of Potash

Water
Dósa: Jednu alebo dve lyžiky po jedení.

Tinct. Príckly Ash
Fl. Extr. Sarsaparílla

Fl. Extr. Poke root

Fl. Extr. Burdock

Fl. Extr. Stillingia

lodide of Potash

Alcohol

Dávka: Lyžiku po každom jedení.

kÁFROVÝ LINIMENT.
Káfru 3 oz.

Chloroform 4 drachmy

Olivového oleja 4 oz.

Všetko dobre má by rozmiešano. Užíva sa proti mnohým boasam
na natieranie astí tela.
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DRÁŽDIACI — POVZBUDZUJÚCI LINIMENT.

Bieleho mydla na kúsky porezaného J/^ funta

Žitnej dobrej pálenky 1 kvárt

erveného piepru na prach utleného J/2 oz.

Vody 2 oz.

Blenovej essencie (Essence of Hemlock) j/^ oz.

Rozpus mydlo na miernom ohni s trochu vody a pridaj alkohol. Var
ervený piepor vo vode za 5 minút a smiešaj s mydlovou látkou a konene
pridaj blenovú essenciu a všetko dobre smiešaj. Dobre úinkuje pri spálení-

nách, opareninách at. Prikladá sa obyajne pomocou handriky na zachvá-

tené miesta.

HORICOVÝ LINIMENT.

Horicového oleja (Oil of Mustard) 2 drachmy

Terpentýnu (Oil of Turpentine) 2 drachmy
Chloroformu (Chloroform) 2 drachmy
Alkoholu toko, aby všetkého bolo 1 pint

Užíva sa na natieranie boavých astí.

RÝCHLOHOJITENt LINIMENT.

Gvajakovej tinktúry (Tr. of Guaiac) 2 oz.

Myrhovej tinktúry (Tr. of Myrrh) 2 oz.

Tinktúry z erveného piepru

(Tr. of Capsicum) 4 oz.

Sassafrasového oleja

(Oil o f Sassafras) 2 drachmy

Káfrového liehu (Spir. of Camphor) 2 oz.

Alkoholu 16 oz. '

Môže sa užíva vnútorne i zvonku. Iný recepis:

Škoricového oleja (Oil of Cinnamon) 2 drachmy
Hvozdíkového oleja (Oil of Clove) 4 drachmy

Terpentýnu (Oil of Turpentine) 1 Yl 02..

Sassafrasového olfeja (Oil of Sassafras) 2 drachmy
Cvapkovej vody (Ammonia Water) 2 drachmy
Chloroformu 1 oz.

Alkoholu, aby všetkého bolo 2 pinty
'

Užíva sa zvonku i z dnuka.

MENTHOLOVÝ UNIMENT.
Mentholu 300 granov

Chlororformu 1 oz.

Alkoholu 3 oz.

ARNIKOVÝ LINIMENT.
Arnikovej tinktúry (Tr. of Arnica) 4 oz.

Mydlového linimentu (Soap liniment) 1 2 oz.
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CHLOROFORMOVÝ LINIME^íT.

Chloroform 4|4 uncie

Mydlového linimentu 1 1 Ya uncie

Dobré má sa rozmieša a faškou potrias pred užívaním.

MAS PRE TAKÝCH KTORÍ MUSIA MNOHO CHODI.

Rozpus na ohni tri uncie loja a tri uncie bieleho mydla a náhle sa to

rozpustí, primiešaj dve uncie káfrového špiritusu (Spirits of Camphor) a mie-

šaj až to vychladne. udia, ktorí mnoho chodia a majú trápenie s nohami
nech si namastia nohy veer i ráno tolto masou.

MEDOVÁ MAS.
Vezmi medu asi pol šialky a pridaj toko žitnej múky, aby z toho kaše

podobná hmota povstala. Z tejto masti potom prikladá sa pomocou plátenka

obkladok na vredy at. Jestli si toho zavasu povšimneme, obyajne pri-

vedie vredy k zralosti.

NERVOVÁ MAS.
Potmechuového korea

(Bittersweet root) 2 oz.

Pelynku (Wormwood) 1 oz.

Hermanoku (Chamomile) 1 oz.

Omo to všetko s vriacou vodou; potom daj do nádoby asi 8 jedácich

lyžiek loja a ke sa loj roztopil, pridaj k nemu rastliny vyššie opísané a ne-

chaj stá na teplom mieste za 1 2 hodín. Potom vyprešuj cez husté plátno a

do vyprešovanej hmoty pridaj ešte 1 unciu terpentýnového oleja a mas je

hotová.

AROMATICKÁ NERVOVÁ MAS.
Žltého vosku

Muškatalového olejku

Loja škopového istého

Smalcu

Rozmarinového oleja

Jalovcového oleja

Rozpus vosk i loj; pridaj šmalec a muškatalový olej a dobre to miešaj

a ked* sa to roztopilo nechaj chladnú. Potom pridaj rozmarínový olej jako

tiež i olej jalovcový a všetko ešte raz dobre rozmiešaj.

SIRKOVÁ MAS.
(Proti svrabu.)

istej sirky (Washed Sulphur) 1 oz.

Vaselinu 6 oz.

Smiešaj to dobre aby sa sirka s meisou dobre rozmiešala. Omyj celé

telo mydlom a horúcou vodou pomocou dobrej štetky a natri mas do tela na

1
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miestach svrabom zachvátených. Na druhý de sa dobre umyj, (celé telo)

a zase natri mas do kože. Alebo daj si zrobi v nekárni nasledujúcu mas:
Mas na svrab No. 2. — (Unguentum Cadini) :

Precipitated Calcium Carbonate 1 oz.

Sublimed Sulphur 1 j/2 oz.

Oil of Cade 1 1/2 oz.

Green soap 3 oz.

Lard 3 oz.

Užíva sa tak ako sirková mas.

EKLEKTICKÁ PROTI-SVRABOVÁ MAS.
(Dajte si pripravi v lekárni.)

Sulphur 1 oz.

White Helleboro pd. 57 grains

Potassium Nitrate 8 grains

Soft Soap *
1 oz.

Poke Ointment 3 oz.

Oil of Bergamot 15 minims
'

Potrebuje sa ako sirková mas.

MAKOVÁ MAS.
. Smiešaj makový olej s bielkom z vajca alebo so smotanou. Táto mie-

šanina poskytuje dobré mazadlo na spáleniny a na zapálené miesta pôsobené
pichnutím hmyzu. Touto masou môžeme natiera krami zachvátené miesta.

Olej makový potrebuje sa ako proti-jed pri otrávení. Makový olej smiešaný
so pavkom (Ammonia) liei katárové nemoce.

MAS NA POPUKANÉ ALEBO OMRAZENÉ RUKY A NOHY.

Vezmi jeden pint vody, jednu lyžku medu a jednu lyžku glycerínu. Roz-
miešaj dobre a natieraj ruky alebo nohy tri razy denne. Na noc, náhle ruky
obschly, natiahni rukaviky na ruky.

MAS NA PEHY.
(Má sa da zrobi v lekárni.)

Corrosive Mercuric Chloride I grain

Bysmuth Oxychloride 20 grains

Hydrogen Peroxide 4 drachms

Lanolin 4 drachms
Mix. Natiera pehy veer. Alebo

2) Na kvárt dáždovej alebo horúcej vody vezme sa 20 kvapiek benzoeo-

vej tinktúry (Tincture of Benzoin) ; tým sa myje tvár tri razy denne. (Nie

benzín, ale benzoin.)

MÚNA MAS NA SPÁLENINY.

Dr. Hammersly hovorí: "Smiešaj pšeninej múky s olivovým olejom na

riedku mas a prikladaj na spálené miesta pomocou handriky. Alebo posyp
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spálené miesta sódou (Sóda Bicarbonate) a obviaž, aby povetrie nedošlo do
rany.

PIVONKA AKO LIEK.

Vínový odvar z pivonky pije sa proti žltake a chorobám mechúra. Ko-

re na prach utlený a vo víne varený istí peeu a advienky.

PROTI-HLÍSTOVÝ OLEJ.

Kastorového oleja 2 oz.

Citvárového oleja 2 oz.

Terpentýnového oleja. 1 oz.

Anisového oleja 1 oz.

Dávka pre dospelých kávová lyžika každé dve hodiny. Asi na tretí

de treba uži. nejakého preháacieho prostriedku. Deom dáva sa poda
veku. (Vi obsah "Dávky pre deti.")

OLEJ ŽIVOTA.

Levandulového oleja, Oil of Lavender- 1 5 kva.

Tymianového oleja, Oil of Thyme 1 5 kvap.

Citrónového oleja, Oil of Lemon 5 kvap,

Muškatalového oleja, Oil of Nutmeg 1 5 kvap.

Pomaran, oleja, Oil of Orange flowers 1 5 kva.

Hrebíkového oleja, Oil of Clove 1 2 kvap.

Škoricového lej a, Oil of Cinnamon 1 2 kvap.

Peruanského balsamu, Peruvian Balsam 40 kva.

Alcoholu toko aby to všetko urobilo 1 pint.

Ten olej vyháa vetry, silí zažívacie ústroje, tíši boasti at. Dávka:
od 5 do 15 kvapiek na cukre.

UŠNÝ OLEJ.

Olivového oleja 4 drachmy
Mandového oleja 4 drachmy

Zapus do ucha dve alebo tri kvapky pomocou ušnej striekaky.

2) Iný olej:

Terpentýnového oleja 1 lyžiku

Mandového oleja 6 lyžiiek

Smiešaj a vlož do ucha jednu cJebo dve kvapky na bavlne.
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Špeciálne recepty na rôzne nemoce:

ABSCESS (Bollak).

Borovej kyseliny (Boric Acid) 20 granov,

Benzonovej kyseliny (Benzoic Acid) 5 granov

Vaselinu (Vaseline) Yl uncie.

(Recept berlínskeho lekára Doktora Bladtnera.)

Meis. Priklada na boliak pomocou handriky 2—3 razy denne.

ANÉMIA (Chudokrvnos).

(Dva recepty doktora Leuschnera.)

Tinktúry Nux Vomica Yz drachmy

Solution Peptonate of Iron with Manganese

toko aby všetkého bolo 4 oz.

Dávka: Lyžiku tri razy denne po jedení.

2) Fowler's Solution 1 unciu.

Dávka: Tri kvapky vo vode tri razy denne. (Po jedení.)

ASTHMA (Záduch).

Tr. Belladonna leaves

Tr. Lobelia

Syrup Wild Cherry to make
Dávka: Lyžiku každé dve alebo tri hodiny.

2) ' Tr. Stramonium leaves

Wild Cherry Sryup

Water dos aby bolo

Dávka: Lyžiku a o krátky as opakova kým záchvat neprejde.

ASTHMA (Záduch).

(Recept Doktora De Costa.)

Tincture Lobelia I oz.

Tincture Hyosciamus I oz.

Sweet Spirit of Nitre 1 oz.

Syrup Tolu 1 oz.

Dávka: Poas záchvatov jednu lyžiku vo vode každej pol hodiny; ne-

skoršie, ke záchvaty prestávajú, lyžiku každé dve-tri hodiny.

BEHAKA.
(Recept Dra. Gaswooda.)

Tr. Catechu 7 drachmy
Bismuth Subnitrate 4 drachmy
Cinnamon Water to make 4 oz.

Vi
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BIELOTOK.
(Recept Doktora Wilkins-a.)

Tr. of Ferric Chlorid 2 oz.

Dávka: 25 kvapiek vo vode tri razy denne. Krom toho vyplachova

pošvu ráno i veer a stara sa aby stolica bola riadna.

BRIGHTICKÁ NEMOC.
(Recept Doktora Davis-a.

)

Potassium Nitrate 4 drachms

Fl. Extr. of Goose Grass" 2 Yl oz.

Fl. Extr. Uva Ursi lYi oz.

Fl. Ejctr. Ergot 1 oz.

Dávka: Lyžku v osladenej vode tri-štyri razy denne.

BEHAKA.
Jednu lyžku Kolocieru zaparíme s kvartom horúcej vody a necháme stá

za jednu hodinu. Dávka: Lyžiku každé tri hodiny. Doktor Worthington

hovohí, že predpisoval ten liek za 40 rokov pre svojich pacientov a nikdy sa

v om nezklamal. Deom dáva sa menšia dávka.

BRONCHITIS (Zapálenie priedušníc).

(Kaše.)

Ammonia Muriate 2J/2 drachmy,

Tolu Syrup 1 Yl oz.

Vody 1 oz.

Wild- Cherry Syrup aby bolo všetkého 4 oz.

Dávka: Jednu lyžiku každé dve alebo tri hodiny. Je to lacný a dobrý

liek proti kašu at.

APETIZER.

Jestli nemôžete jes probujte nasledujúci liek:

Horcu (Gentian) 1 drachmu,

Pelynku (Wormwood) 2 drachmy,

Kore Andeliky, Angelica Root 1 drachmu

Kalmusového korea (Sweet Flag) 2 drachmy

Konitrudu lekárskeho, Centaury Minor 2 drach.

Chiníku (Calisaya Bark) 3 drachmy.

Pomaranovej kôry (Orange Peel) 2 drachmy

Muškátového orecha (Nutmeg) 1 oz.

Na to naleje sa jeden pint pálenky a jeden pint bieleho vína a nechá sa

stá za 6 dní. Možno doda cukru da úbosti. Dávka: jednu lyžku pred

jedenínti.

DYSPEPSIA.

Semeno z bielej horice pol funta.

Dávka:Jednu lyžku jedácu tri razy denne.
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DYSPEPSIA.
(Recept Doktora PaJmera.)

Pepsin 5 drachmy,

Acid Muriatic Dil. 1 drachÄiu,

Strychnine 1 gran.

Glycerín 2 oz.

Tr. Cinchona Comp. to make 6 oz.

Dávka: Lyžiku po jedení.

DRÁŽDENIE MECHÚRA.
(Recept Doktora Holmana.) —

Bicarbonate of Potash 1 oz.

Tr. Hyosciamus 4 drachmy

F. Extr. Hydrastis 1 drachmu

Infus. FlzLx Seed q. s. 6 oz.

Dávka: Lyžiku po jedení i na noc pred spaním.

DIFTERITIS.

(Recept Doktora Warrena.)

Glycerín 1 oz.

Thymic Acid 6 grany

Sodium Borate 4 drachmy
Camphor Water 4 oz.

Líq. Picís 5 oz.

Kloktadlo na vystrekovaníe hrdla.

DIFTERITIS.
(Recept Doktora Palmera.)

Chloríne Water Díl. 3 oz.

Alkohol 1 drachmu.

Vyplachova hrdlo viac razy denne. Alebo

Carbolic Acid 2 grany,

Water 1 oz.

Kloktadlo na vyplachovanie hrdla.

FLAJSTER PROTI BOASTI HRDLA A HLAVY.
Vaselinu 5 oz.

ierneho piepru 1 lyžku.

Vody 5 lyžky.

Var piepor vo vode až toho nezostane len jedna lyžka. Dodaj k tomu

vaselín a dobre rozmiešaj. Natri na papier a prilož na hru, hlavu alebo na

hrdlo, z predu i zo zadu. Proti boasti hlavy prilož flajster na krk, alebo na

sluchy.

BOASTI HRDLA.
Na 4 lyžky vriacej vody vezme sa 5 gránov (asi na špiku noža) erve-

ného piepru. Potrebuje sa eJco kloktadlo na vyplachovanie hrdla. Alebo

kúpte si 10 gránov "Potassium Chloride", rozpuste to v jednej uncii vody a

vyplachujte si tým hrdlo.
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HLÍSTY.
Oil of American Wormseed 1 drachmu,

Gum Arabic 2 drachmy,

Syrup simple 1 oz.

Cinnamon Water 2 oz.

Dávka: Jednu-dve lyžiky tri razy denne.

Alebo kúpte si 4 uncie Citváru na prach utleného (predáva sa v lekár-

ach pod menom Wormseed) a užívajte po jednej lyžike pred jedením a asi

na tretí de užijte jednu dobrú lyžku alebo dve kastorového oleja.

* CHOLERA MORBUS.
Otcu pol pohára,

ierneho piepru 1 lyžku.

Soli 1 lyžku,

Vody pol pohára.

Smiešaj. Dávka: Lyžku každú hodinu.

SEDMIKRÁSA (Chudobka — Daisy) AKO LIEK.

Rozmakané listy priložené na vredy pôsobia vemi chladivé a rýchle ich

hoja. Odvar z listov v dobrom víne pitý pred spaním tíši ke. Odvar vodný
alebo aj liei škvrny na koži.

SUCHOTINY.

Isop má vemi blahodarné úinky. Caj z listov tejto byliny smiešaný s

medom a figami pôsobí blahodarne proti suchotinám, kašu a dychavici. Koža

umývaná Isopom stáva sa peknou, istou a jemnou.

ODPORÚANIA HODNÝ PROSTRIEDOK.

Jalovec mal od starodávna svoj význam, zvlášte na jar. Da starých

herbárov obmäkuje, vymiešuje, oživuje, silí oi a púca, zaháa záduch a

posiluje pohlavné ústroje. V arodejníctve zaháali a vykurovali jalovcom

duchov, hadov a cudzopasníkov. Odvar z jalovca dodáva vraj myse a pro-

rockého ducha. Potrebovali ho ako nápoj lásky. (Starý herbár.)

OBERSTVUJÚCA CHLADIVÁ VODA NA UMÝVANIE.
Spráškovaného boraxu Yl uncie.

Ružovej vody 1 6 uncie.

Smiešaj a prece cez husté plátno.

VODA NA UMÝVANIE LIŠAJOV, RUŽI, AT.
Vavrinovej kôry (Bayberry bark) Yl oz.

Lobelii (zelia) Yl oz.

Lobelii (semena) Yz oz.

Savea žltého (\ ellow Dock) 32 oz.

Nechaj všetko moi za 7 dní, potom prece a prikladaj na zastihnuté

miesta pomocou handriky.
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Jestli trpíš na ružu, kúp si v lekárni Saturated Solution of Ammonia Chlo-

ride 8 uncie a primiešaj k vyššie predpísanej tekutine.

VODA NA LtôAJE NÔH.
Rozpus 10 gránov Nadmangaanu draselnatého (Permanganate of Po-

tassium) v dvoch kvartoch horúcej vody a umývaj tým roztokom lisaje ráno

i veer. Voda má by velmi teplá.

PROSTRIEDOK NA OKRÁŠLENIE A OBIELENIE KOŽE.

Borovej kyseliny (Boric Acid) 5 drachmy,

Karbolovej kyseliny (Carbolic Acid) 1 drachmu,

Glycerínu 4 drachmy,

Calcium Phosphate (precipitated) 5 drach.

Zimozeleového oleja (Wintergreen) 5 kvap.

Ružového oleja (Rose) 5 kvapky.

To sa miá všetko smieša a k tomu pridá sa ešte pol pinty vriacej vody.

Smiesaj dobre a nechaj stá až vystydne. Natri ple alebo ruky ráno i veer.

JAZVY— PEHY.
Borovej kyseliny (Boric Acid) 16 gránov.

Vody 1 oz.

Voda na umývanie tvári. Umýva sa ou ráno i veer.

ECZEMA.
(Dajte si pripravi v apatieke.

)

Salicylic Acid 20 grains.

Oxid o f Zinc 20 grains,

Starch 20 grains,

Vaseline 1 drachm,

Lanoline 1 drachm,

Mix. Prikladaj pomocou šatky dva razy denne.

NERVOSNÝ KAŠE.
(Dajte pripravi v lekárni; recept Doktora Carra.

)

Tr. Cannabis Indica 2 dr.

Tr. of Belladonna 2 dr.

Tr. of Jamaica Dogwood 1 oz.

Aromatic Elixír to make 8 oz.

Dávka: Lyžiku tri razy denne.

SUCHÝ KASE.
Syr. o f Toul

Symple Elixír

Syr. of Squills

Comp. Tr. of Cardamon
Mix. Dávka: Lyžiku každé 4 hodiny

pre deti" v obsahu.)

2 oz.
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KVAPKY NA BOLIACE OI.
Borovej kyseliny (Boric Acid) 10 grains,

Káfrovej vody (Camphor Water) 1 drachm,

Distilovanej vody (Dist. Water) 7 drach.

Smiešaj dobre. Zapus do oka pár kvapiek ráno i veer. Ráno môžeš
pomasti si vka vaselinom. *

KRVÁCANIE Z PÚC.
Vymakaj šavu z koprivy a užívaj z nej po pár kvapiek viac razy denne.

KAMENEC (Biely liadok — Alum).

Biely liadok alebo kamenec má sahujúcu silu a preto je dobrým liekom

proti jatrivým, hnisavým ranám. Utlený na prach posýpa sa na rany alebo

rozpustí sa vo vode a ou umývajú sa zachvátené miesta. Možno namáa
handriku do roztoku a priklada ju na rany. Náhle sú rany isté od hnisu,

liadok ich sahuje, suší a hojí. Roztok liadkový slúži tiež ako kloktadlo na

vyplachovanie hrdla, úst a zubov. Potrebuje sa roztok i pri zastavení krvá-

cania z nosa tak samo i pri iných krvácaniach a smiešaný s medom a užívaný

po jednej kávovej lyžike každých desa minút, blahodarne úinkuje proti

záškrtu. Suchý, spálený liadok na prach utlený (Burnt alum) posypaný na

divoké mäso, pokazujúce sa pri ranách, odstráni ho. Roztok odporúa sa i

proti zlatej žile, ponevá zastavuje svrbenie v koneníku; ako ochranný pro-

striedok (voda na umývanie) proti venerickým chorobám a ako prostriedok

pri spadnutí materníka a bielotoku, nemá páru. V týchto chorobách potre-

buje sa ako vystrekujúci prostriedok. Biely liadok predpisuje sa i proti be-

hake, úplavici a proti nonému poteniu sa a síce |/^ lyžiky každé 4 hodiny.

Vo väších dávkach pôsobí vracanie avšak ako dávidlo (prostriedok na vra-

canie) nemá sa užíva lebo nií zuby.

OCTOVÁ KYSELINA (Acidum Aceticum).

Je to vemi kvasná, istá, bezbarevná tekutina. Para vdýchaná nosom

pomáha pri bolení hlavy. Tá kyselina nií bradavice a kurie oká. Jeden

pint kyseliny rozmiešaný so 6 pintami vody dá nám dobrý silný ocot.

OTRÁVENIE KRVE.

Nemecký lekár Eichler hovorí, že istý mäsiarsky ue poranil si prst a

neobviazal ho. Ke narábal s vnútornosami dobytka, nejaké jedovaté látky

vnikly mu do rany a z toho povstalo otrávenie krve. Lekár lieil ua kar-

bolovou kyselinou, ale s vemi malým úspechom a rozhodnul sa, že prst musí

by odrezaný. Ue sa vemi nastrašil a prosil Doktora Eichlera, aby ho

neopustil, aby ho ratoval a zachránil palec bez operácie. Prst bol vemi
opuchlý a koža na om lesklo-modravá, ervená. Dr. Eichler postupoval

alej s obväzkami do karbolovej kyseliny zamoenými a krém toho pred-

písal mu tú samú karbolovú kyselinu, ale vemi rozriedenú vnútorne (jednu

as kyseliny na tisíc astí vody) a z tej miešaniny dával nemocnému po tri

kvapky v ajovej lyžike vody každé dve hodiny. Otok sa menšil a behom
1 O dní ue bol vylieený.
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2) Jeden malý chlapec blízko mäsarskýdh jatiek bol uštipnutý jedova-

tou muchou a následkom toho ruka jeho po samé rameno hrozne opuchla a
zervenela. I tomu pomohla rozriedená karbolová kyselina, takže za dva dni

opuchlina zmizla.

3) Jeden kaz zranil si ruku železným hákom. Nezadlho dostavily sa

u neho prudké boasti a ke v prstách. On varil listy z ervenej repy (Red
beet) za dlhší as vo vode a do tej teplej vody ponoroval chorú ruku. Neza-

dlho cítil úavu a pokraovaním tohto lieenia úplne sa vylieil. (Ant.

Novák.)

MESANÉ ISTENIE (borastné).

(Recept Doktora Bartholowa.

)

Fl. Extr. of Ergot 7 drachms.

Tr. Gels. Comp. 1 drachm,

Tr. Aconite root 1 6 drachms,

Dávka: Lyžiku každé dve hodiny v horúcej vode. Má sa pripravi

lekárnikom.

NERVOVÉ BOASTI.

Nervové boasti lieia sa s úspechom parnými kúpemi alebo jednodu-

chými kúpemi tých astí tela, kde sú boasti naj prudšie. Úplného uzdrave-

nia dosiahneme kúpemi, obkladmi, ovinami, chodením na erstvom vzduchu

a slnku a zadržaním diéty.

ADVIENKOVÝ LIEK.

Jalovcu (Juniper) 2 uncie,

Harmanoku (Chamomile) 2 uncie,

Zimozelea (Wintergreen) 2 uncie.

Všetko má sa dobre potlc a v dvoch kvartoch vody vari za 1 5 minút.

Potom sa precedí a do precedeniny pridá sa pol pinta džinu (Holland Gin)
alebo boroviky. Dávka: Malý pohárok pred jedením.

MOENIE DO POSTELE.
(Recept Doktora Davisa.)

Fl. Extr. Rhus. Aróm. 1 Yl oz.

Fl. Extr. Ergot 1 oz.

Tr. Nux Vomica 4 drachms,

Symple Elix. 2 oz.

Dávka: 1 — 1 5 kvapiek v osladenej vode tri razy denne. Deom menšie

dávky. (Vi "Dávky pre deti" v obsahu.)

MALAIUA.
Cukru 1 lyžku,

Vody 2 lyžky.

Citrónovej šavy 2 lyžky.

To sa má vypi naraz. Neskoršie treba opakova.
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OBIEHANIE SA PRSTA.
Obieranie sa prsta okolo nechta je vemi boastné zlo. Taký palec alebo

prst mome v káfrovom špirituse za 5 minút a nechajme ho oschnu. Potom
potreme ho káfrovým olejom a handrikou obviažeme.

OPARENIE — SPÁLENIE.
Salolu I oz.

Olivového oleja 6 oz.

Vápennej vody (Lime Water) 6 oz.

Rozpus Salol v oleju, dodaj vápennú vodu a miešaj. Natieraj zachvá-

tené miesta.

POTENIE.
Pri náklonnosti k poteniu sa i vo dne, i v noci, užívaj aj zo šalvijo-

vých listov. Môže sa pi studený alebo teplý; krém toho máš sa drža prísnej

diéty.

Najväšiu náklonnos k poteniu majú suchotinári. Takéto osoby v An-
glii liea sa takto: Veer pred líhaním omývajú ich octom smiešaným s teplou

vodou pomocou handriky alebo špongii a potom vytierajú telo do studenej

vody zamáaným uterákom.

PRECHLADNUTIE.
Na pint vody vezme sa 10 kvapiek káfrového špiritusu (Spirits of Cam-

phor) a tá celá tekutina vypije sa pomaly za horúca na raz. Prechladnutie

povie vám s "Bohom" behom 30 minút, jestli sa hne dáte do lieenia.

ROZMANITÉ PILULKY NA ROZMANITÉ NEMOCE.
Ponevá vyrábanie piluliek je ažké, preto najlepšie urobíte, jestli si ich

v lekárni kúpite. Podávame choroby, mená piluliek a dávky.

Asthma: Asthma Tablets, Dr. Stevens or Dr. Hare's. Dávka: Jednu každej

pol hodiny poas záchvatu; potom jednu každé 4 hodiny.

Anémia: Blaud's Pills. Jednu po každom jedení.

Behaka: Dr. Paynes Bismuth and Salol Compound Diarrhoea Tablets. Jed-

nu po každom vyistení sa.

Bezsennos: Dr. Baer's Sedative Tablets. Jednu alebo dve, tri — štyri razy

denne.

Biele úplavy u žien: Luecorrhoea Pills. Dávka: jednu, tri alebo štyri razy na

de. Krom toho vystriekavanie istým tanninovým (Tannin) odvarom.

BôF hlavy: Acetanilid Compound — Headache Tablets. Dávka: užívajú sa

obyajne tak, že na poiatku vezmeme jednu, o pol hodiny druhú a zase

o pol hodiny tretiu. Rozumie sa, že náhle hlava prestane bole, tabletky

neužívame. Nikdy nevono bra viac ako štyri na de.
Bô v zadku (Chrbta) : Lumbago tablets. Dávka: Jednu tri razy denne.

Boasti pri mesanom istení: Dysmenorrhoea Tablets. Jednu rozpusti v

šialke horúcej vody a vypi za tepla. Opakova o pol hodiny jestli bô
neprestáva.

Dyspepsia: No. 160 Antidyspeptic Tablets made by Chicago Pharmacal Co.

Dávka: Jednu po každom jedení i jednu na noc.
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Epilepsia (Padúcnica): Antiepileptic Tablets No. 754 made by the Chicago

Pharmacal Co. Jednu tri razy denne.

Eczema: Zematol Tablets: Dávka: Jednu alebo dve po jedení. Krom ta-

bletiek potrebuje sa Zemanolová mas "Zematol ointment".

Gázy v žalúdku: Charcoal Tablets 10 grains. Jednu po každom jedení.

Gripp: Gripp Tablets, Dr. Klingensmith formula. Jednu 3 razy denne.

Hlísty: Santanine Tablets. Jednu alebo dve, tri razy denne.

Horúka: Fever Tablets, Dr. Davis's formula. Dávka: jednu každej pol ho-

diny a neskoršie jednu tri razy denne.

Hrdla bô: Ammonia Muriate Tablets (5 grains). Nechaj jednu tabletku

rozpusti v ústach a polkni slinu. (Nemá sa polknu, len cica.)

Kapaka (tripla) : Cubeb Compound Improved. Jednu 4 razy denne.

Kyslos v žalúdku: Antacid Tablets. Dávka: Jednu tri alebo štyri razy denne.

advienky: Kidney Tablets. Užívajú sa poda predpisu udaného na baksike.

Lisaj: Zematol Ointment. Mastí sa zachvátené miesto každý veer.

Lumbago: (Bô v dolnej asti chrbta) Lumbago Tablets Ch. P. C. Jednu po
každom jedení.

Malária: Malarial Pills, made by Parke Davis & Co. Dávky sú udané na bak-

sách.

Malokrvnos, chudokrvnos. Vi Anémia.

Nervosnos: Nerve Sedative (Frankland's). Jednu po jedení.

Neztrávnos: Vi Dyspepsia.

Peea: Liver Pills. Jednu po jedení alebo dve.

Prechladnutie: Cold Pills — Evans Formula. Štyri na de. Najprv užije sa

jedna a o hodinu alebo o pol hodiny druhá i tretia. Neskoršie štyri na de.

Rheumatismus : No. 565 Rheumatic Compound made by Parke Davis & Co.

Dávka: jednu alebo dve po jedení.

Slabos mužská: Aphrodisiac Dr. Landers formula. Jednu po jedení.

Srdené nemoce: Frankland's Heart Tonic. Štyri na de.

Tlstos: Anti-fat Tablets. Predpis na baksikách. Hlavná vec pri lieení

tlstosti je správna životospráva. Iná škoda kupova tabletky.

Uplavy semena: Emission tablets. Jednu alebo dve po jedení.

Vole: Goiter Tablets and Goiter Salve made by the Chicago Pharmacal Co.

Tabletky sa berú dve po každom jedení a neskoršie len jedna. Masou
treba natre vole na noc. Jestli by poas lieenia koža popraskala, pre-

sta s natieraním, a náhle je koža zdravá, zase poíname natieranie a

sprevádzame celé lieenie za dlhší as.

Vyrážky na tvári: Sulphur Compound Tablets. Jednu po jedení.

Vši na prirodzení:.. Blue ointment natiera na zachvátené miesta a zdnuká

užíva Blood purifying tablets. Jednu po jedení.

Zácpa: Cascara Hinckle's. Jednu až do 5 na noc. Alebo: Cathartic Com-
pound. Jednu alebo dve na noc. Alebo Cathartic Active. Jednu na noc.

Záha: Sodium Bicarbonate five grain tablets. Dávka: jednu po jedení.
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PRÁŠOK PROTI ZIMNICI.

Cinchona powdered 4 oz.

Cream of Tartar 4 oz.

Clove powdered |/2 oz.

Dávka: jednu lyžiku každé tri hodiny.

PRÁŠOK PROTI KATARU.
Mentholu 5 grany

Cukru 1 oz.

Smiešaj a poti na jemný prášok. (Smrka ako obyajný tabak.)

Borovej kyseliny (Boric Acid) 1 oz.

Cukru 4 oz.

Mentholu ' 30 granov

Spráškuj a smrkaj ako tabak.

PRÁŠOK PROTI-RAKOVÝ
(Pulvis Anticarcinomaticus.)

Každý lekárnik pripraví vám nasledujúci prášok:

Arsenous acid |/2 oz.

Morphine hydrochloride |/2 oz.

Calomel 4 oz.

Gum Arabic powdered 24 oz.

Posýpa sa na zachvátené miesto.

ŽALÚDKOVÝ PRÁŠOK.

Dreveného uhlia spráškovaného 4 oz.

Rabarbary spráškovanej 2 oz.

Sódy (Sóda Bicarbonate) 1 oz.

Všetko má by na jemný prárok utlené a dobre rozmiešané.

Dávka: lyžika tri razy denne. Užíva sa proti chorobám zažívacích

ústrojov, odháa kyslos, pomáha pri ažkostiach po jedení a napomáha
chu k jedeniu.

PRÁŠOK NA ZASYPOVANIE RÁN AT.
Krochmeu 8 oz.

Cinkového kysliníka (Zinc Oxide) 4 oz.

Káfru Vi oz.

Dobre rozmieša. Ten prášok tíši, mierni a suší a užíva sa k zasypaniu

mokrých lišajov, vredov a rán. Avšak má by dobre na prach utlený a v

dobre zaštopovanej sklenike odložený.

Jeden chýrený amerikánsky lekár predpisoval nasledujúcu miešaninu:

Krochmeu 4 oz.

Cinkového kysliníka 1 oz.

Káfru Ya oz.

Užíva sa jako vyššie opísaný prášok.
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DETSKÝ PRÁŠOK (Vetrový).

Bielej magnesie (Magnesium Carbonate) 2 oz.

Anisu 1 Yl oz.

oafranu 1 30 granov

Kozlíka (Valerián) 2 J/2 oz.

Potl na prach a dávaj v mlieku alebo v osladenej vode asi po pol ly-

žike a opakuj ke treba.

SILNÝ PRÁŠOK NA PREHNATIE.
Senný 2 oz.

Jalapového korea (Jalap root) 1 oz.

Zázvoru alebo hrebíku 60 granov

Dávka: 30—60 granov. Je to silne preháací prostriedok.

PÚCNY PRÁŠOK.
Sladkého korea (Licorice root) 6 oz.

Senný 4 J/2 oz.

Sirky (Sulphur) 1 oz.

Feniklobého olejku (Oil of Fennel) 50 kvap.

Cukru 1 2 oz.

Smiešaj olej s trochu cukrom a potom všetko dohromady. Ten prášok

užíva sa proti púcnym nemociam. Dávka: lyžiku tri—štyri razy na de.

DETSKÝ PRÁŠOK.
(Pulvis Infantum.)

Tento prášok môžeme si kúpi v lekárni hotový. V lekárstve je znaný

pod menom "Powder of Magnesia with Rhubarb (Pulvis Magnesiae cum
Rheo).

NERVOVÝ PRÁŠOK.
Kozlíka 2 oz.

Púcnika 1 oz.

Cepiky (Scull cap) 1 oz.

Celeru (Semena) 2 oz.

Dávka: Lyžiku v horúcej vode dva razy denne.

REGULÁTOR ILI PRIATE ŽIEN.

Užíva sa proti neporiadkom ženských nemocí a má sa da pripravi v

dobrej lekárni:

Fl, Extr. Squaw Wine 1 oz.

Fl. Extr. Cramp Bark J/2 oz.

Fl, Extr. Blue Cohosh J4 oz.

Fl. Extr. Damiana J/2 oz.

Fl. Elxtr. Helonias J/2 oz.

Fl. Extr. Cinchona Yz oz.

Sherry Wine 1 2 Yz oz.

Jednu stolovú lyžku tri razy denne.
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LADVIENKOVÝ LIEK.

Jaterníka (Liverwort) 1 oz.

Pohonky (Couch Grass) 1 oz.

Zimozeea (Wintergreen) Yl oz.

Drienky (Dogwood) ]/4 oz.

Potassium Nitrate ]/4 oz.

Alkoholu 8 oz.

Glycerínu 3 oz.

Vody toko aby bolo všetkého jeden kvárt.

Všetko má by jemne utleno. Nechaj moknú tie rastliny v alkohole

za 48 hodín potom prece. Do precedenej tekutiny daj glycerin i vody to-
ko, aby bolo všetkého 32 uncií.

LIEK NA VŠI.

Nechaj si zrobi v lekárni:

FI. Extr. of Stavesacre 1 oz.

Dilut. Acetic Acid I 5 oz.

Mix and filter. Natieraj na všivavé miesta dva razy denne.

LIEK NA BOLIACE PRSIA U ŽIEN.
Ichtyol 120 granov

Lanolin 1 80 granov

Glycerin 3 drachmy
Olive oil 1 drachmu

Umýva prsia.

JAKO ROBI KARBOLOVÚ MAS ?

Petrolatum 8 oz.

Žltého vosku % oz.

Káfru !/2 oz.

Karbolovej kyseliny |/^ oz.

Sassafrasového oleja 30 kvapky

Roztop vosk a pridaj petrolatum; poas chladnutia pridaj káfor i karbol-

ovú kyselinu a smiešaj dobre. Potrebuje sa na rany, vredy at. V lekárach

predáva sa pod menom "Carbolic Salve" a ponevá je dos lacná, neoplatí sa

robi doma.

DOMÁCA RODINNÁ MAS.
Vezme sa Tannin-u

Sassafrasového oleja

Benátskeho terpentýnu

Cinkového kysliníka (Zinc oxide)

Žltého vosku

Smoly

Smalcu

Roztop vosk i smolu na miernom ohni, pridaj šmalec a terpentýn a poas
chladnutia dodaj ostatné súiastky a neprestajne miešaj. Je to vemi výborná
mas a dá sa drža za dlhší as jestli ju odložíme na chladné miesto.

1 drach



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 745

2



746 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

Dávka: 30 kvapiek na cukre alebo s vínom. Potrebuje sa pri neporiadkoch

žalúdka, peene a sleziny, pri zadržaní mesaného istenia, proti kolikám a

kom žalúdka at
PREHAA.

Senný (Senná) 2 lyžky stolové

Feniklu (Fennel Seed) Yl lyžky stolovej

Nalej na to 10 uncii vody, zakryj pokrývkou a nechaj stá za pol hodiny.

Potom prece a pridaj 4 lyžky stolové horkej soli (Epsom salt), nieo cukru

a šavu z dvoch citrónov.

Dávka: Pre deti Yl lyžiky malé; pre dospelých Ya lyžky stolové.

POTENIE NÔH.
Tulkového prášku (Talcum powder) 2 oz.

Subnitrate of Bismuth 2 oz.

Kamencu 4 drachmy
Permanganate of Potash 48 grany

Smiešaj. Posyp nohy ráno i veer.

LOBELIOVÝ OBKLADOK.
Dr. Carr píše, že jeden chlapec prerazil si ruku a lekár radil, aby sa dal

do nemocnice, že vraj ruka musí by odrezaná. Matka tomu nedovolila, ale

uvarila hrs lobelie a priložila pomocou šatky na porezaninu a tým zachránila

chlapcu ruku.

RUŽA.
Vezmi Sódy (Sóda Bicarbonate) 4 lyžky

Vody 4 lyžky

Smiešaj dobre aby sa sóda úplne rozpustila. Potom namo do roztoku

plátenko a prikladaj na ružou zachvátené miesto.

NÁHLY RHEUMATISMUS (Akutný).

Recept Doktora De Costa:

Ammonium Bromide Yl oz.

Tr. Aurant. Cort. Yl oz.

Water 2Yl oz.

Dávka: Yl lyžiky každé tri hodiny.

CHRONICKÝ RHEUMATISMUS.
(Recept Doktora Bartholowa.

)

Ammonia Muriat. 1 oz.

Fl. Extr. Cimicifugae 2 oz.

Syrup Simp. 1 oz.

Aqua Laur. Cerasi 1 oz.

Dávka: Lyžiku tri razy denne.

KÝCELNÝ RHEUMATISMUS.
Užívaj z Terpentýnového špiritusu (Spirits of Turpentine) po pol lyžiky

dva razy denne.
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HOJENIE RÁN.
"Mal som na avej nohe pod kolenom hlbokú, až do kosti otvorenú

ranu," píše jeden lovek, "lekári nemohli pomôc a reza som sa nedal. Použil

som k lieeniu tejto rany 3 razy denne odvaru z priesliky (Shave grass) tak,

že som si ranu vystriekaval a krom toho moil som nemocnú nohu v potoku a

po vymoení vystavil som ju na slnko. To som opakoval za dlhší as. Slnko,

odvar a voda vyhojily nohu a síce tak, že sa sám lekár zadivil a tomu ani

veri nechcel." Podobne dajú sa liei i iné rany, boliaky a vredy.

INÉ PROSTRIEDKY NA RANY.
Pri ranách porezaním zapríinených, odporúa sa prášok z dreveného

uhlia; rana sa práškom posype a obväzkom obviaže.

2) Istý uite píše, že od svojho detinstva v rozmanitých prípadoch

potreboval drevený popol na rany. Posýpal erstvú ranu istým dreveným

popolom a obvieizal ju a celkom sa o u nestaral, a že vraj rana sa navždy

zahojila.

SPÁLENINY.
Jeden nemecký lekár odporúa proti spáleninám sódu (Sóda Bicarbo-

nate) . Trochu sódy sa navlhí a spálenina sa tým pár ráz potre. Úinok je

vraj prekvapujúci, boas v krátkom ase prejde. Ten lekár píše, že pri spá-

leninách druhého a tretieho stupa majú sa priklada obklady z 1 O stupového
roztoku sódy.

PUVANIE KRVE.
Na jednu šicJku vriacej vody, jednu kávovú lyžiku Rebríka (Yarrow

— Milfoil) nechaj stá až vychladne a užívaj každú hodinu jednu lyžiku z

tohto aju. Dve kávové lyžiky soli rozmiešané v trochu vode mnohoráz
zastavia krvácanie.

Zapamätajme si, že aj rebríkový tíši boasti brucha a zahrieva telo.

Caj smiešaný s octom pomáha pri trpení na kame a pri ažkostiach moenia.
Odvar vínový púdi hlísty.

RAK.
Jeden taliansky lekár, Doktor Brandiny, odporúa citrónovú kyselinu a

síce na 1 00 unci vody vezme sa 1 uncia citrónovej kyseliny (Citric Acid Cry-

staline). Do roztoku namoí sa istá šatka a priloží sa na rakovinu. Má sa

astejšie opakova. To vraj zmieruje hrozné boasti pri rakových choro-

bách.

ANGLICKÝ NÁVOD K LIEENIU RAKA.
V anglických nemocniciach liea rakom zastihnutých takto:

Vezmú Arsenikovej kyseliny 2 drachmy
Arabskej gumy (Mucilage of Acacia) 1 drach.

To dobre smiešajú a prikladajú na rakovinu ke je nie väšia ako palec

a obviažu plátenkom. Na druhý alebo tretí de odvijú obkladok a priložia

chlebový obkladok. Konene vymyjú mydlovou vodou a pomastia jedno-

duchou masou vaselinovou. (Vaselin.)
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OMRZNUTIE.
Ichthyolu 1 drachmu,

Lanolinu 1 oz.

OMRZNUTIE.
1) Vezmi jednu unciu kôry z bieleho duba (White oak bark), var v

pinte vody za 1 O minút a nechaj stá až vystydne. Potom prece a umývaj

si tým omrznuté iastky.

2) Daj si zrobi nasledujúci liek:

Tr. Cantharides 6 drachms

Spirits of Camphor 4 drachms

Soap liniment 3 drachms
Natieraj omrazeniny.

3) Tr. Cantharides 3 drachms
Soap liniment 9 drachms

Smiešaj a natieraj omrznuté miesta ráno i veer.

MAZADLO NA OTLAKY.
Daj si zrobi v lekárni:

Carbolic Acid 3 drachms
Tr. of lodine 3 drachms
Glycerine 3 drachms

To sa má smieša. Namaž otlak denne pomocou štetoky.

SEMENOTOK.
Strychnine 1 grain

Tr. of Iron Chloride Yl oz.

Glycerine 4 oz.

Smiešaj. Dávka: Lyžiku vo vode pred jedením i na noc.

LIEK PROTI CHOROBÁM SRDCA.
Pri vemi rozvinutej chorobe srdca treba si ahnú do postele a odpoi-

nú. Srdce bije v ten as 5 ráz menej za minútu a tých 5 uderenia sú pre

srdce odpoinkom jako to sa v noci stáva ke spíme.

ŠUPINA — VYPADÁVANIE VLASOV.
Acetic Acid Yl oz.

Resorcin 1 drachmu
Cologne Water 2 oz.

Glycerine 1 drachmu
Rose Water to make 8 oz.

Užíva sa každý druhý de ako natieradlo.

SLINOTOK.
Kamencu (Alum) 1 lyžku stolovú

Vody I lyžku stolovú

Brandy 4 lyžky stolové

Smiešaj a vyplachuj si tým ústa.
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SVRBENIE KOŽE.
Natieraj svrbiace miesta na kúsky rozrezaným citrónom.

SOMÁRSKÝ KAŠE.
Upraž, rozme a uvar slneníkové semeno tak ako sa káva varí. Preced*

a osla kandisovým cukrom (Cuker-kandl) alebo bielym cukrom alebo me-
dom. Daj dieau pi koko chce, menovite veer jak ide spa.

UŠTIPNUTIE VELY — OSY.

Jahoda, broskva at. pôsobí hojivé proti uštipnutiu vely alebo osy. Na
poranené miesto priložíme nakrájané alebo rozmakané ovocie, ktorého ostrá

kyselina zabrauje pálenie a opuchnutie bodnutého miesta a odníma jedovatý

úinok uštipnutia. Jestli máte po ruke med, nemažte ním ranu prípadne i

povstalé opuchnutie.

VODNATIELKA.
Dajte si pripravi nasledujúci liek.

Tr. Digitalis 2 drachms
Fl. Extr. Buchu 1 oz.

FI. Extr. Broonn tops I oz.

Fl. Extr. Juniper berries 2 oz.

Aróm. Elixir to make 6 oz.

Dávka: Lyžiku štyri razy denne.

ÚPLAVICA — BEHAKA.
Vari jednu unciu Kolocieru (Plantain) za hodinu v kvarte vody. Dáv-

ka: Malú lyžiku každé tri hodiny. Dr. Worthington píše, že poas svojho

žitia lepší liek proti úplavici nenašiel ako Kolocier.

ŽALÚDKOVÁ SILIVKA.

Tr. Gentian Comp. 2 drachms
Tr. Orange Peel Yi oz.

Tr. Cardamon Comp. 1 oz.

Alcohol 2 oz.

Water 2 oz.

Dávka: Lyžiku po jedení.

ŽIVOTNÁ SILIVKA.
Elxtract Sarsaparilly 4 oz.

Pupavového korea 2 oz.

Peruanskej kôry 2 oz.

Sassafrasovej rastliny 1 oz.

Lopucha (kore) 1 oz.

Daj do kvarty horúcej vody všetko okrem extraktu a nechaj stá za dve
hodiny na miernom teple. Prece a ke vystydlo, pridaj extrakt i nieo
cukru. Užívaj po jednej lyžike tri razy denne.
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VAJCOVÁ SILIVKA.
Vraz vajce (žltok i bielok) do pohára, pridaj lyžiku octu, trochu soli,

trochu ierneho piepru o dobre rozmiešaj. Vypi hne pred alebo po jedení.

VYPADÁVANIE VLASOV.
Jestli vlasy vypadávajú na jednom mieste, vezmi cibuu, prerež ju na

poly a zatieraj ou holé miesta. Po zatieraní cibua sa odhodí a užíva sa nová.

VETRY A KOLIKA.
Natieraj brucho suchou teplou šatkou a pij aj z peprnej maty a rebríku.

VYMKNUTIE.
Rozmiešaj 4 lyžky soli v 4 lyžkách vody, nech sa dobre rozpustí, potom

namo šatku do roztoku a prikladaj na vymknuté miesto.

ÚPLAVICA.
Katechu prášku 2 drachmy

Arabskej gumy |/2 oz.

Smiešaj dobre. Dávka: Lyžiku každé dve hodiny.

JAKO ROBI VÁPENÚ VODU?
Daj jednu unciu (dve lyžky) nehaseného vápna do kvarty vody a nechaj

stá za 3—4 hodiny. Potom slej s povrchu istú tekutinu do faše, zakorkuj

a odlož. Dávka: 2—4 lyžky jedáce tri razy denne. Vápená voda rozmieša-

ná s mliekom má lepšiu chu. Voda smiešaná s anovým olejom prikladá sa

na opareniny,' odreniny at. Vápená voda pomáha vemi blahodarne proti

úplavici (behake)

.

ZAPÁLENIE HRTANU.
Smiešaj dve drachmy (2 lyžiky) myrhovej tinktúry, so štyri uncisuni

vody a jedným pintom vinného octu. Vyplachuj tým hrdlo viac ráz denne.

ZÁCPA.
Hermankový aj obmäkuje výkaly a pomáha pri bolení brucha, kolike

a iným neporiadkom brucha a riev.

OBASNÁ ZIMNICA.
Biely kvet (Meadow Sweet) Yi oz.

Hadí kore (Snake root) Yi oz.

Harmanok (Chamomile) Yl oz.

Peruanská kôra (Peruvian bark) Yl oz.

Horúkový kore (Fever root) Yl oz.

Zalej kvartou horúcej vody a nechaj stá za pol hodiny. Prece a pij

po poháriku dva alebo tri razy denne.

ZÁCPA.
Daj do hrnoka figy, hrozienka, slivky, manny a nieo sennových listov,

r>alej na ne vody a nechaj vari za 25 minút. Pij odvar po pol šialky ráno i

veer. Môže sa i ovocie v odvare vyvarené uži.
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PROSTRIEDOK K ZACHOVANIU ZUBOV.
Professor Dr. Buchner odporuuje k zachovaniu zubov lieh. Pri istení

zubov, zamoíme štetoku najprv do vody, potom nakvapkáme na u trochu

silného alkoholu a zuby štetokou (i asna) aspo dva razy denne ráno i

veer istíme. Z poiatku pocítime pri tom trení bô, ale to trvá sotva minútu

a viac sa nevráti. Výhoda liehovej lieby javí sa v tom, že zuby prestanú sa

alej kazi, za 3—6 týždov je nakazený zub celkom bezcitný a môže potom,

by vyplombovaný a takým spôsobom zachránený.

elixír proti zácpe.
Dajte si pripravi nasledujúci liek:

Tr. Nux Vomica, J/2 oz.

Tr. Belladonna, Yl oz.

Fl. Extr. Cascara Sagrada 1 oz.

Fl. Extr. Mandrake 1/2 oz.

Syru of Rhubarb to make 4 oz.'^

Dávka: Lyžiku ráno i veer.

ZIMNICA— HORÚKA. *

Kúpte si v lekárni krížového korea (Boneset) zrobte si z neho aj a pij-

te po pol šialky pred jedením.

ŽAZY ZVÄŠENÉ (Bubon al.)
Prikladajte si na zväšené miesta pomocou handriky lodinovú mas^

ktorú môžete si kúpi v lekárni.

PODBRUŠIE ZATVRDLÉ.
Umýva brucho runíkom moeným v studenej vode; pi vodu, a ím.

viac sa pohybova — prechádza. Krom toho vezmi

Mlieka 2 lyžky

Sajdru 2 lyžky

Octu 4 kvapky
Smiešaj a vypi na raz. Opakuj jestli treba.

ZTRATA MUŽSKEJ SILY.
Zrob si silný odvar z jednorožcu (Unicom root) 2 dobré lyžky na pint

vody a upijaj po pol šíaloke tri razy denne. Krém toho umývaj si pohlavné
ústroje veer pred líhaním studenou vodou.

ZLATÁ ŽILA.
Dajte si pripravi nasledujúci liek:

Tr. of Hydreistis 5 dr.

Tr. o f Viburnum 5 dr.

Tr. of Hamamelis 1 O dr.

Tr. of Castanea 1 O dr.

Mix. Dávka: 20 kvapiek v pol poháre vody pred jedením. Voda môže
sa osladi. Krém toho užívaj mas odporúanú v tejto kapitole na inom mie-
ste.
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ZLATÁ ŽILA KRVÁCAJÚCA.
Tannic Acid 1 drachmu
Káfru Yl drachmy
Elxtr. Belladonna 4 grany

Lanolin na 1 oz.

Masti ráno i veer,

ZAPRÁáENIE OKA VÁPNOM.
Zaprášenie pôsobí ohromné boasti a môže loveku zrak zkazi. Jedno-

duchým prostriedkom je cukrová voda. Rozpus cukru v istej, zimnej vode
a tým roztokom vymývaj si oko viac ráz denne.

BIELE ZUBY.
Zuby bieli jablková šava. Štetkou prejde sa po jablku a takto nabytou

šavou vyistia sa zuby a zbelejú.

\

ZUBNÝ KAME.
Zubný kame dá sa odstráni ke istíme zuby raz alebo dva razy týž-

denne myhovou vodou.

ZAPÁLENIE MATERNÍKA.
Dajte si zrobi:

Magnes. Sulphate 2 oz.

Ferri Sulphate . 16 grains

Acid Sulph. Dil. 1 drachm

Water to make 1 pint

Dávka: Dve lyžiky v pol poháre vody ráno na leno.

ŽALÚDKOVÉ NEPORIADKY.
Uži jednu lyžku spráškovanej horici pred každým jedením.

ZADRŽANIE MOA.
Vezmi hlohových bobuliek, trnky, pokryvového korea, korea petrže-

lového i jalovcu v rovných iastkach. Rozkrájaj na drobno, smiešaj a var na

ohni za 1 O minút. Pij po šialke ráno i veer.

ŽLOVÝ KAME.
Na laný žalúdok vypi pol pinta olivového oleja a polož sa do postele

asi na pol hodiny; ahni si na avú stranu, pod bok podlož vankúš tak aby bol

vyššie než ramená. Kamene odchádzajú potom bez boasti z mechúra do

riev a z tade s výkalami von.

ZAPÁLENIE PRIEDUŠNICE.
Vezmi vody 4 lyžky

Cibuovej šavy 4 lyžky

Cukru 2 lyžky

Smiešaj dohromady a uži jednu lyžiku pred každým jedením.
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PROTI KÝVANIU SA ZUBOV.
Komu sa poínajú zuby kýva, tak že nemôže dobre kúsa, ten nech si

vyplachwje ústa studenýnn odvarom z priesliky (Shave grass) za 2—3 dni,

ale riadne, držiac odvar za chviku v ústach. To sa má robi asi 4—6 ráz

denne. Kto má špatné zuby, nech si týmto odvarom umýva zuby asi raz na

mesiac 2—3 dni jedno za druhým.

VYPAROVANIE HLAVY PROTI KATARU.
Vezmi 1 hrs Hermankového kvetu

1 hrs Bazového kvetu '

1 lyžku Kmínu.

1 lyžku Onajsu,

Vlož to všetko do hrnca, nalej na to dva kvarty vody horúcej, drž hlavu

nad parou 10-15 minút, poas toho obklop si hlavu plachtou, aby sa viac

pary vdýchalo.

MED.
Med je pravdivým domácim liekom, životným balsamom a nemal by

chybe v žiadnej domácnosti. Nemocní hadajú pomoc všade, vydávajú pe-

niaze za rôzne lieky a nevedia, že med, ktorý vely tak usilovne sbierajú a

z najistejších kvetov vyrábajú, v mnohých chorobách je neoceniteným pro-

striedkom lieivým. "Chceš sa doži starého veku?" píše jeden asopis,

"Požívaj denne jedlá svojich praotcov: Mlieko a med; nalám na tanier biele-

ho chleba, nalej mlieka a osla dobrým medom. To sú tie najzdravšie, naj-

jednoduchejšie najzáživnejšie raajky. Tak samo chlieb s maslom a medom
dáva nám nielen chutné jedlo, ale i dobrý zákusok ku káve a aju.

MED PROTI KAáU, KATARU A PRSNÝM BOASTIAM.
Vezmi pol kvarty piva, % funta medu, do toho pridaj malú hrs púc-

nika, malú hrs pšeniných otrúb a var všetko za pár minú. Ke sa všetko

povarilo, preced* cez plátno a užívaj ráno i veer po jednej stolovej lyžke.

Alebo vezmi dve žltka z vajca, rozmiešaj ich s medom a užívaj viac ráz denne

po jednej malej lyžike.

MED JAKO PREISUJÚCI PROSTRIEDOK.

Med s inými prostriedkami smiešaný, je výborným prostriedkom na pre-

hnatie. Deom dáva sa rabarbarová šava alebo aj s medom smiešaná;

práve tak dobre úinkuje i aj z feniklu s medom smiešaný. Dorostlým môže
sa da silnejší odvar zo sennových listov s medom smiešaný.

MED PROTI DIFTERII.

Naši predkovia (a vôbec na dedinách kde udia nemali príležitos vola
si lekára a plati za lieky) užívali med nielen pri prvých známkach onemocne-

nia, ale i jako ochranný prostriedok; natierali medom krk alebo namazali med
na silný pijavý papier a prikladali ho na krk jako obkladok a síce s tak pria-

znivým výsledkom, že skoro žiadne deti na tú nemoc neumieraly.
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MEDOVÝ FLAJSTER PROTI RHEUMATISMUSU.

Vezmi hodne cesnaku i šafranu, potl dobre v mažiari a pridaj k tomu
medu, aby sa hustá itiblsV zrobila. Namaž na väšie plátno a oba tým flaj-

strom rheumatismom zachvátené miesto a ahni si do postele na jeden de
alebo na dva dni. Hovorí sa, že flajster ahá mechúry dos veké, z ktorých

potom voda vyteie a nezadlho choroba zmizne. (Predpis jedného ruského

lekára.)

MED PROTI VNÚTORNÝM NEMOCIAM.

Vezmi hrs zelenej alebo sušenej šalvie a var ju asi pol hodiny v pol

kvarte vody. Odvar, prece, pridaj lyžku medu, lyžku octa, a hrdlo tým
vyplachuj a uži po jednej lyžke pár razy denne.

Ten samý liek potrebuje sa i proti boleniu hrdla.

MED AKO SILITEL*.

Med odporúa sa takým osobám, ktoré svoje telo nesprávnou výživou

alebo nedbalosou soslably a síce preto, lebo nielen neisté látky z tela vy-

luuje ale i zdravé šavy silí.

Med proti oným chorobám: Apráve lieenie oí patrí lekárovi, stáva

sa, že nemoc ku príkladu hne na poiatku je nie nebezpená a tu môže ma
med blahodarné úinky. Istá pani mala bemo na oku; po vyistení oka i-

stou vodou nakvapkala si istého medu po pár kvapkách tri razy denne a zrak

sa jej nazpä navrátil. Tak samo potrebuje sa med i proti zapáleniu oí. Nie-

koko kvapiek tekutého medu dá sa na lyžiku a rozmieša sa teplou vodou a

tej miešaniny zapustí sa do zapáleného oka dva lebo tri kvapky tri razy denne

a konene pred spaním.

Med tíši žíze u nemocných: Var jame v pinte vody za pár minút, do-

daj medu a po vychladnutí prece. Z toho má nemocný pi ke má žíze.

Med proti vredom: Med s múkou smiešaný a pomocou handriky na vre-

dy prikladaný poskytuje vemi dobrý a lieivý prostriedok proti vredom.

Med proti kataru priedušnice: V tejto nemoci užívame každých 20 alebo

30 minút po kávovej lyžike teplého medu.

Med jsiko ochranný prostriedok:. Užívaním medu môžme predís kašu,

kataru, influenzi, záškrtu, ponevá da istého anglického lekára med nií bak-

térie. Odporúa sa tiež i proti nemociam ústnej dutiny, pažeráka a dýchacích

ústrojov.

Med jako pokrm detí: Deti rýchle rastú a ni im tak nepomáha jako

istý med s chlebom alebo chlieb s maslom a medom.
Med nrofi beTisennosti : udia, ktorí nemôžu spa nech užijú hne pred

spemím tri-štyri lyžiky istého medu.

Med proti hlístsun: Trochu aloeového prášku rozmiešame s medom a

užívame z tej miešaniny po jednej malej lyžike o hodinu; to vraj vypúdi

hlísty. Deom má sa dáva menšia dávka, ponevá aloe je preháacím pro-

striedkom. Miesto aloe môže sa upotrebi citvárové semenko (Wormseed).
Med proti zailieunovaniu : Vezmi v jednakých iastkach morskej cibuli»

octu a medu a var za niekoko minút; odvar pije sa ráno na laný žalúdok.
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Med sa môže vždy potrebova proti zasliamovaniu púc, žalúdka, riev,

chrípke, kašu, proti žltake, a nemociam peene, proti hlístam at. V ku-

chyni môže sa upotrebi k rôznym peivám, nápojom, likérom at. Každá
gazdiná môže si pripravi dobré medové víno (Vi Vinárstvo) a medovinu.

A preto nebute bez toho mnohostranného prostriedku, ktorý užíva sa nielen

jako liek ale i jako pokrm.

MASLO JE LIEK.

Neosolené, erstvé maslo je vemi znamenitým domácim prostriedkom.

Šupiny na hlavikách detí jako tiež chrasty po natieraní maslom rýchle zmä-
knú. Ženy môžu priklada maslo jako náplas (flajster) na boliace prsia

poas dojenia. Pri ahších popáleninách, rozpukaninách rúk a pri vyráž-

kach malých detí, maslo je výborným, boas tišiteným prostriedkom. Ma-
slová voda užíva sa jako protijed pri otrávení silnými jedami a proti kom
a boastiam brucha a riev. Maslo smiešané rôznymi, na prach utlenými by-

linami dáva nám potrebné masti proti vredom, at.

VAJCIA JAKO DOMÁCI PROSTRIEDOK LIEIVÝ.

Vajcia sú najlepším vyživujúcim prostriedkom a preto slabí, nemocní

udia rýchle nabývajú ztratené sily požívaním erstvých vajec. Vemi do-

brý, výživný nápoj pre chorých pripravíme takto: Roztreme štyri žltka s

troma lyžkami cukru a pridáme jeden pohár dobrého vína a rozmiešajúc všet-

ko dobre, užívame tento nápoj po jednej lyžke viac ráz denne. Alebo roz-

miešame žitká z vajec s cukrom, prilejeme vína a trochu citrónovej šavy.

Alebo žltká z niekoko vajec rozmiešané so sladkou smotanou, k omu do-

dáme trochu cukru a necháme všetko za pár minút vari.

Vajcia proti kasu a chrípke: Tri žltká rozotreme s istým cukrom a uží-

vame z toho po jednej lyžike viac ráz denne.

Vajcia proti chorobám peene: udia trpiaci na choroby peene a žlta-

ku mali by užíva erstvé, nevarené vajcia (žltok i bielok) rozmiešané s vo-

dou. Žltá barva v tvári zmizne a stolica sa napraví.

Proti žltake: Rozrepme tri žltká surové v pintu erveného vína a pri-

dáme k tomu málo rabarbarového prášku (Rhubarb). Užíva sa po lyžikách

viac raz denne.

Proti behake: Smiešame bielok z jedného vajca s 2 lyžkami bieleho cu-

kru a pol pintom vody. Užíva sa po lyžke viac ráz denne.

Vajcová mas: Vezmi v jednakých iastkach oleju olivového, smotany

a bielku; rozmiešaj to všetko dohromady a máš dobrú mas proti opáleninám,

a vyrážkam kožným. Mas musí sa robi erstvá každý de. Glycerín s

bielkom rozmiešaný dáva vemi dobrú mas na popukané ruky a iné rany.





XXXIV. KNIHA.

Slovenská

Domáca Kuchárka

Domáca kuchárka obsahuje praktíný, ahkopochopitený

návod k príprave rôznych jedál.
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^A-^Vx

PREDMLUVA.

Hovorí sa, že gazdiná je kráovná domácnosti a je to pravda, lebo ne-

môžeme si predstavi vznešenejšie ženu, než dobrú, rozumnú, istú, pilnú

gazdinú, ktorá snaží sa vniknú do kuchárskeho umenia, ktoré mimochodom
nie je tak ahké, jako sa nám vidí. Avšak práca gazdinej neodmeuje sa

vždy tak, jako by mala by. Gazdina je takreeno otrokya kuchyne, ráno

sotva odbudú sa raajky, nastáva práca v spálni a v iných izbách, potom treba

všelioho nakúpi, nezadlho obed vari, náinie poumýva, neskoršie veeru
vari atd*. Z toho vidíme, že gazdina je vždy zamestnaná a z kuchyne skoro

ani sa nehne. Práve preto má sa dba, aby kuchya bola príjemne zariadená,

svetlá, istá.

Mnohé nedorozumenia v domácnosti povstávajú preto, lebo gazdina ne-

rozumie sa do kuchárstva, alebo si ho ahko váži. Muž ukonaný príjde do-

mov hladný ako vlk, posadí sa ku stolu, na ktorom nastolí mu jeho drahá

manželka prismudenú polievku, tvrdé mäso, nedovarené zemiaky, nedopee-
ný chlieb, v masle spacíruje mucha, obrus ierny od špiny at. Samo sebou

sa rozumie, že v takej domácnosti láska, pokoj, úcta a uspokojenie dlho sa

nezadržia, naopak povstanú zvady, nesváry, ktoré da módy tohto stoletia

skoro vždy konia sa rozsobášom.

Ale sú i také ženy, ktoré by chcely zna vari, ktoré nemalý spôsobnosti,

aby sa o kuchárstve pouily; té potom plaú nad svojou neschopnosou a ne-

spôsobnosou a preto kuchárska kniha je žiadúca, pomocná, užitoná a po-

trebná, zvlášte poiatoným gazdinám a práve takým mám es venova
moju kuchársku knihu.

KUCHÁRSKE PRIKÁZANIA.

1. Poriadok je všade potrebný a menovite v kuchyni. Každá vec má
svoje preznaené miesto a zkade o sa vezme, má sa po upotrebení zpät

umiesti alebo zavesi. Pri hadaní predmetov tratí sa as, kuchárka hadá
hrniec, kastról, varechu, seká at., ktoré zpät neumiestila a tu polievka kypí,

peienka sa pripauje, kuchya je dymom a smradom naplnená, gazdina hre-

ší, až sa hory zelenajú, zlostí sa, dobre v nej ži nepukne, ale to ni nepomáha

a hriech je veký. Preto gazdinky, držte všetko na patrinom mieste.

2. Starajte sa o najväšiu istotu a úhadnos, lebo sú to dve sestriky,

dve cnosti v kuchyni. I té najchutnejšie pripravené a na zlatých misách na-

stolené jedlá nebudú chutna, jestli sú neisté, ke sa v nich nachádzajú ku

príkladu vlasy, muchy at. Kuchynské náinie, podlaha, sporák, slovom

celá kuchya majú takreeno od istoty a poriadku "voa".
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3. Pamätajte, že da vášho zovajšku súdia vás vaši susedia, priatelia

i nepriatelia. Drahé "cifrované" šaty do kuchyni nepotrebujete, ale všetko

o máte na svojom spanilom tele, nech bude isté, nederavé, nebrudné ale ani

nenápadné. Vlasy majte pekne uesané a na hlave noste epek alebo bielu

kuchársku apicu, aby sa vlasy do potravy nedostaly.

4. Muchy a šváby treba ustavine nii, lebo sú to nemilé prídavky

v potravách.

5. Mäso pred varením alebo peením treba vždy dobre umy, oplách-

nu a neklás ho hocikde, ku príkladu na drevo, lebo od toho môže dosta

zápach a nepríjemnú chu.

6. Umývajte asto ruky nielen preto, aby isté boly, ale preto, že dotý-

kaním sa rozliných predmetov môže sa chu zhubi, jako ku príkladu ked*

držíte rybu v ruke a potom bez umytia rúk dotknete sa sladkej potravy, tá

bude páchnu za rybou.

7. Každá dobrá gazdina má si zaobstara dobrú váhu, aby si všetko

nakúpené doma prevážila. Taká váha stojí vemi málo a vyplatí sa mnoho-

násobne. Sklepník, mäsiar atd*. majú rozliné.váhy a jestli chcete vede, i
je mäsiar alebo sklepník poctivý, prevážte si predmety a budete zna s kým
máte do inenia.

8. K istote druží sa vkusnos. isté a pekne usporiadané maslo lep-

šie "šmakuje"; zelenina k mäsom, mrkva, zemiaky, petrže at. okrášujú

pokrm a všetko o je vkusne a k tomu dobre zhotovené, robí lepšiu chu k je-

deniu, jako všetky "žalúdkové horké" na svete.

9. Pilnos a pracovitos nech budú vašim heslom cez celý život. Jestli

o 1 2 -ej hodine má by obed a o 1 0-ej poínate my náinie po raajkách a

ohe ešte nezapálený, marné bude vaše namáhanie, obedu na 1 2 -tú hodinu

nebude!

1 0. Sporivos nielen v domácnosti, ale i v kuchárstve hrá vekú úlohu.

Príslovie hovorí, že malá kuchya buduje paláce. Všetko jedno, i ste vo

OBRAZ 1009.

Zariadenie v kuchyni.

OBRAZ 1010.
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vlastnom dome, i slúžite, vždy bute sporivé a neobanujete. Jestli ste v svo-

jej domácnosti, sporivosou pomáhate mužovi, rodiom alebo pokrevným;
jestli ale slúžite, vaši zamestnávatelia budú vede oceni vašu zariadenos a

sporivos — a ke nie, to vaše vlastné svedomie bude vám najlepšou ná-

hradou.

1 I . Drahé náinie kupova netreba, lebo dobré kuchárenie nezakladá sa

na drahom náiní. Francúzi vedia lacnými spôsobami i lacnejším pokrmom
drahom náiní. Francúzi vedia lacnými spôsobami i najlacnejším pokrmom
dobrú chu doda a hovorí sa, že "Francúz, pomocou omáky i z babskej pan-

tofle zrobí smané jedlo".

12. Rozumná, sporivá gazdina bude vari obdobné potravy, jaké prí-

roda najpríhodnejšie poskytuje. Rozumná gazdina nebude hotovi také jed-

lá, ktoré sa predávajú za drahé peniaze lebo sú neprimerané asu.

1 3. Jednotvárnos v potravinách zapríiuje ošklivos a preto každá ro-

zumná gazdina zariadi si v svojej kuchyni výber potravín, tak aby nemusela

de pri du tie samé pokrmy hotovi.

1 4. Dobrá gazdina osvojí si známos o pokrmoch pre nemocných.

15. Každá rozumná gazdina varí toko, aby toho dos bolo, ale nie tak

mnoho, aby sa nemohlo spotrebova, t. j. nie toko, aby sa zbytky zkazily a

potomi musely vyhodi von.

1 6. Nepozorná, márnotratná gazdina tlie hrnce, taniere, šialky at. a

hoci sú lacné, je to márnivos. Porátajte prez rok výdavky za potrebné ná-

inie a uvidíte, koko toho bude.

1 7. Uhlie a drevo sú drahé a gazdina, ktorá ustavine páli uhlie alebo

drevo, i treba i nie, vyhadzuje peniaze a miárni dôchodky.

1 8. Celkom vzaté, mäso je jedným z najztravitelnejších pokrmov a

lacnejšie kusy sú tak ztravitené pri náležitej úprave, jako drahšie kusy.

Drahšie mäso obsahuje viac extraktívnych látok, ktoré nielen dodávajú mu
chu, ale napomáhajú i pri zažívaní, ale výživnos nedodávajú. Ponevá
v poslednej dobe mäso je zo da na de drahšie, gazdina musí zna jako naj-

lepšie všetko pripravi a zužitkova. Tuk sa môže vyškvari a mas uloži;

kosti sa pridajú do polievky a zbytky mäsa môžu sa pripravi jako sekanina,

at. Vôbec dobrá gazdina môže z lacného mäsa alebo z pozostatkov mno-
ho pokrmov zhotovi, ale musí tomu venova trochu náuky, asu a pozorno-

sti. Z dobrého zhotovi dobré potrafí každá baba, ale dobré zhotovi z me-

nej dobrého je pravdivým kuchárskym umením.

Z toho všetkého vidíme, že veká zodpovednos padá na naše gazdinie-

kuchárky a prajeme im, aby sa všestranne pouily a aby sa stály chlályhodný-

mi slovenského národa.

NEISTOTA JE CHOROBA.

Neistá žena, neistá kuchya, neisté izby, neisté deti — odháajú
lásku z domu a muža do — krmy. Poas hotovenia obedu stáva sa, že sa

tvár geizdinej zašpatí a potom chodí po kuchyni ako kominár. Dbajte o i-

stotu tváre, ve vody i mydla máte a vezme to málo asu, aby ste tú "operá-

ciu", umývanie tvári urobily.
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RÔZNE MÄSA.

®t©
OBRAZ 1012. V neistote

plodí sa chroba, smr.

OBRAZ 1013. o stojí

pekná tvár ke je neistá?

OHRAZ 1014. Nielen tvár,

ale í vlasy majú by isté.

OHRAZ 1015. Neisté ru-

ky všetko robia neistým.

OBRAZ 1016. Dbajte o

pestovanie tváre — nebu-
te starou ženou v mladom
veku.

OBRAZ 1017. Deti potre-

bujú nielen pokrm, ale i kú-

re.

OBRAZ 1018. Dbajte o

vašu postavu ; nechote
shrbeno po svete ; držte te-

lo prosto, jako šnúra, hlavu

nahor, ke chcete predís
-memóciám.

OBRAZ 1019. Kúpajte sa

aspo raz alebo dva razy

na týžde, alebo umývajte

telo runíkom.

OBRAZ 1020. Nezaponií-

najte i na nohy ; istota

nôh napomáha zdravie.

VARENIE, PARENIE, PRAŽENIE
A PEENIE MÄSA.

Aby mäso bolo výživné, záživné

a chutné odporuuje sa namiesto va-

renia mäso pari (dusi), piec alebo

praži.

Jestli chceme mäso vari pokra-

ujeme tak, jako sme to opísali pri

mäsitej polievke.

"Parenie alebo dusenie mäsa je

prostredná cesta medzi peením a

varením, ponevá pri tom mäso
zmäkne a sa varí pomocou pary a

tým zostáva mäsitá šava v om;
preto je dusené mäso výživnejsie,

šavnatejšie a ztravitenejšie než va-

rené mäso. Mäso sa dusí v uzavre-

nej nádobe s troskou vody na dne;

jestli pridáme k mäsu kúsok masla

alebo inej mastnoty nadobudneme
dobrú omáku." (Dr. Bock.

)

Pri peení mäsa kladie sa ono na

peká, pode dáme trochu vody, tro-

chu mastnoty, korenivo at. V mno-
hých krajinách peie sa mäso na roš-

te, pri om celú svoju šavu podrží

v sebe, ponevá utvorí sa kôra okolo

celého kusa mäsa, zvonku sa dobre

upeie, kdežto vo vnútri zostáva len

iastone peené a šavnaté.

Praženie mäsa deje sa na kastrólu

v mastnote, k omu dodáva sa rôzna

zelenina, korenivo at.

ZELENINY, KORENINY A BYLINY CHU DODÁVAJÚCE.

Každá rozumná gazdina mala by ma po ruke cibuu, mrkev, celerový

a petržeový kore, zelenú papriku, repu, paradajky (erstvé, sušené alebo

zavarované), celerové a petržeové úponky a listy (erstvé alebo sušené),

šalviu, materinu dúšku, tymián, majorán, bobkový list, cesnak, kmín, citró-

novú kôru, ocot, hrebíek, nové korenie (allspice), celerové semeno, výah
z mäsa (Extract of beef) a nejakú pieprovú omáku, jaké sa v obchodoch
predávajú.

Chu osmažených zelenín. Polievka, dusené a peené mäsa budú chut-
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OBRAZ 1011.

VÁHA.

nejšie, ke všetky alebo aspo niektoré zeleniny, ktoré k ním pridáme, prv

osmažíme a až tak k mäsu alebo do polievky vložíme.

Cibuová šava. Niektoré predpisy vyžadujú cibuovú šavu. Najlep-

šie bude, jestli cibuu na drobno posekáme a potom cez plátený mešec vytla-

íme.
Petrže, celer a iné. Tie môžu sa na zimu usuši a' uloži do skleníc

s vkom; korene sa uložia do pivnice do piesku a môžu sa 4 v zime pestova

v malých baksikách a tým spôsobom môžeme ma vždy hodnú zásobu tých

zelenín.

Bobkový list. Bobkového listu nemá sa príliš mnoho užíva lebo už

malé množstvo vystaí ku dodaniu chuti, jako do omáky, polievky a k mäsu.

Pol listu na tri kvarty polievky vystaí.

"Curry" prášok pochádza z Indii a dodáva pokrmu vemi pieprovú

chu. Tucet skleníc jaké sa potrebujú pri zavarovaní ovocia mnoho nestoja

a v takýchto sklenikách schová si dobrá gazdina rozliné, chu dodávajúce,

sušené koreniny, aby ich vždy po ruke mala, ked* je na ne potreba.

L POLIEVKY.

Mnohé gazdinie postavia mäso so studenou vodou nad mierny ohe a

potom sa udujú, že preo je mäso také nešavnaté, suché. Príina toho je

tá, že pomalé zahrievanie podporuje vyluhovanie mäsa, ktoré odovzdáva
svoje najlepšie iastky do polievky, kdežto na om zostávajú len tvrdé, tuhé

vlákna. Docela iná to bude, jestli dáme mäso do vriacej vody. Vo vriacej

vode rýchle sreizí sa bielkovina na povrchu mäsa a zrobí sa následkom toho

ochranná vrstva, ktorá chráni uniknutie, šava zostáva v mase a robí ho chut-
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nejším; to znaí, že jestli chceme ma dobrú polievku, rozkrájame mäso na

niekoko kusov, postavíme ho na ohe v studenej vode a necháme pomaly

vari na miernom ohni. Jestli však chceme ma dobré, šavnaté mäso a slab-

šiu polievku, vtedy mäso vložíme do vriacej vody. Pri varení polievky robí

sa pena, ktorú mnohé gazdiné odstraujú, sberajú. Jestli sa polievka nesberá,

pena sa zavarí, polievka bude silnejšia a pena spadne sama na dno hrnca.

HOVÄDZIA POLIEVKA.

Asi dva funty mäsa dobre omyjeme a naklepeme. Potom ho postaví-

me na ohe s dvoma kvartami vody a varíme (na každý funt mäsa bereme
asi kvárt vody). Náhle sa voda prestáva peni, polievka sa osolí, pridá zele-

niny, petržeu, celeru, cibuli, mrkvy at. Prídavok kúska hovädziej peene
alebo advín dá zvláštnu chu polievke. Mäso sa nechá vari asi tri hodiny

na miernom ohni a náhle je mäkké, polievka sa scedí a môžeme potom do nej

zavari rôzne prídavky. Ke je mäso napoly uvarené môže sa polievka

hne zavari, totiž pridajú sa krupy, ryža at. a nechajú sa v polievke pri

mase uvari.

POUEVKA S JAMENNÝMI KRUPICAMI.

Na šialku istých jamenných krupíc nalejeme 3 alebo 4 šialky vriacej

vody, pridáme trochu soli a masla a necháme vari až krupy zmäknú (asi 1 a

1 Yi hodiny). Z asu na as dolievame vriacu vodu a dávame pozor, aby sa

krupy nepripálily. Náhle sú uvarené, vyklopíme do polievkovej misy, pridá-

me zeleného petržea, nalejeme na ne polievky a neseme na stôl.

SÁGOVÁ POUEVKA.

Daj istého sága do hrnca, nalej na vriacej polievky a var za pár mi-

nút do mäkka. Potom oso, okore a daj na stôl.

MLIENA POUEVKA.

Do prevareného mlieka zamiešame trochu soli, pár lyžiek múky, jedno

vajce, trochu masla, potom polievku s praženým chlebom alebo rezancami

pripravíme a nastolíme. *

JABLKOVÁ POLIEVKA.

otyri alebo pä jabk olúpame, na štvrky rozrežeme, jadrá odstránime,

v jednom kvarte vody na mäkko uvaríme a cez sitko precedíme. Potom pri-

dáme trochu cukru, škorice, ustrúhaného chleba a ešte za chvíoku povaríme.

POLIEVKA ZO ZELENINY.

Kolocier, špinát, priesliku, trochu mrkve, petrže a pažítky na kúsky

porežeme a na masle za chvíku smažíme; potom pridáme jedno dobre roz-

kloktané vajce, trochu soli, jednu lyžku múky, všetko dobre rozmiešame,

vriacou vodou zalejeme a varíme ešte za pár minút. Do polievky môže sa

prida na kocky porezaná a v masle pražená žema alebo chlebík.
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SYR V POLIEVKE.

Jestli polievka nie je dos silná, pridáme k nej ustrúhaného syra. Syr

dodáva polievke príjemnú chu. K tomu môžu sa upotrebi malé zbytky

syra, ktoré môže každá gazdina ustrúha a v sklenici uschova ku okamžitej

potrebe.

POLIEVKA Z VAJEC.

Vezmi pol ustrúhanej žemle, dve vajíka, trochu rozpusteného masla,

trochu muškátového spráškovaného orieška, všetko dobre smiešaj, vlej po-

maly do vriacej polievky a za stáleho miešania nechaj zavari. Tá polievka

môže sa hotovi i bez hovädziej polievky, horúcou vodou, ale v tomto páde
dodáme k nej trochu viac masla.

POLIEVKA S LIATYM CESTOM.

Daj do nádoby 4 lyžky múky, vraz do nej jedno vajce, oso a všetko

dobre miešaj, aby to vyzeralo jako riedka kaša. Potom lej cesto pri usta-

vinom miešaní do vriacej polievky a nechaj asi 6 minút vari. Vemi dobre

chutná v kuracej polievke.

RYŽOVÁ POLIEVKA.

Ois a premyj pol šialky ryže, nalej na u dve šialky vriacej vody, oso
a nechaj pomaly za pol hodiny vari. Jestli sa voda vyvarila, dodaj viac

vody a daj pozor, aby sa ryža nepripálila. Ke ryža zmäkla, vysyp ju na

polievkovú misku, pridaj trochu sekaného petržea, trochu šafranu a nalej

na u horúcej polievky. Niektoré gazdinie rozmiešajú jeden žltok i kúsok

masla v dobrej smotane, vlejú do polievky a nesú na stôl.

ZEML\KOVÁ (bandurková) POLIEVKA.

Uvarené a olúpané zemiaky na strúhadle ostrúhame alebo lyžkou potl-

eme, pridáme trochu soli a vo vriacej vode za Ya hodiny varíme. Zrobíme
zápražku z masla a múky, pridáme k polievke pražený chlieb alebo žemu a

neseme na stôl. Jestli máme dobrej sladkej smotany, môžeme trochu k po-

lievke prida; tým nadobudne lepšiu chu.

POLIEVKA S KUTAMI (fakami).

Dobre premyté, isté faky postavíme na ohe v studenej vode, pridá-

me soli a varíme tak dlho, až sú na mäkko uvarené. Potom ich z hrnca

vybereme, na rezance pokrájame, nalejeme na ne polievky, pridáme drobno

sekaného petržea, hnedou zápražkou zapražíme, okoreníme da chuti a ne-

seme na stôl. K tejto polievke môžu sa da hrianky.

CHLEBOVÁ POLIEVKA.

Nakrájaj tvrdý chlieb na tenké okrajce a usmaž ho v masle do hneda.

Tak samo usmaž na rezance rozkrájanú cibuku, ale aby sa nespálila. Daj

chlieb i cibuku do polievkovej misy, pridaj na drobno posekanú zelenú pažít-
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ku, petrže a trochu celeru; nechaj v panvike vari polievku, vraz do nej

toko vajec, koko más osôb pri stole a nechaj ich na mäkko uvari. Na
chlieb v mise vlej polievku, okore muškátovým kvetom (mace) a zázvo-

rom a tie vajcia opatrne bu do nej vlož, alebo ich na tanieru okolo stola po-

dávaj. Miesto vajec môžu sa da do polievky i dobré peené klbásy, ale tu

potom cibuka a pažítka sa vynechá. (Pi. Rosika.)

KURACIA POUEVKA.
Dobre oistenú staršiu sliepku dáme do hrnca, vlejeme na u studenej

vody (dva kvarty), osolíme a necháme vari; penu sberáme, pridáme trochu

zeleniny a síce: celeru, kapusty, mrkvy, petržeového korea a necháme va-

ri asi tri hodiny na miernom ohni. Ked* je sliepka mäkká, odstavíme hrnec

od oha, mastnotu soberieme, sliepku rozkrájame na úhadné kúsky a vloží-

me do misy. V polievke zavaríme drobné rezance a necháme asi pä minút

vari. Potom vylejeme polievku s rezancami na rozkrájanú sliepku do po-

lievkovej misy. (Pi. Rosika.)

POLIEVKA ZO ZELENINY.

Vezmi 3 mrkve, 4 cibuky, 4 malé zemiaky, dve šialky pokrájanej su-

rovej kapusty, jednu vekú paradajku a hrs mladého hrachu. Všetko daj

na drevenú misku a na drobno rozsekaj ; daj na kastról a nalej len toko

vody, aby to bolo vodou pokryte a nechaj dusi. Ked* zelenina zmäkla,

dolej vriacej vody a var za 1 5 minút. Potom pridaj dve šialky mlieka, lyžku

masla a dve dobre rozkloktané vajíka. Primiešaj trochu múky a na špiku

noža sódy a nechaj ešte niekoko minút vari. (Pi. Rosika.)

FAZUOVÁ POLIEVKA.
(Z Besiedky Hospodára.)

Malé biele fazule uvarím a cez sito pretlem; potom zrobím badú ma-
slovú zápražku zalejem jú hovädzou polievkou alebo vodou, v ktorej som
varila zeleninu, cibuku, rairkev, petržel a pastrnák. Zeleninu precedím a

použijem len vody, s ktorou tú fazau rozriedim da úbosti. Potom osolím

a da chuti pridám korenia, cesnaku a trochu majoránu.

BOUILLON.
Vezmi tri funty hovädzieho a funt teacieho mäsa, pol starej sliepky

alebo starého holuba, jeden celer, dva korene petržea, jednu mrkev, jeden

pór, jednu cibuu, strúek cesnaku, pol kapusty, kúsok zázvoru, jedon bob-

kový list a všetko dobre vyper. Hovädzie a teacie mäso daj do hrnka so 4.

kvarty studenej vody, nechaj zvona vari a penu sberaj ; ke je polievka

odpenená, oso ju, pridaj zeleninu a korene a nechaj dve hodiny vari; potom
teacie mäso vybereš, pridáš sliepku alebo holuba a necháš ešte tri hodiny

vari, mastnotu sberaj a konene polievku cez sitku alebo obrusek prece.
Bouillon pije sa zo šialky a nejie sa lyžkou jako iné polievky. (Beránok.

)

CONSOMMÉ.
Daj na randlicu kúsok masla, dve cibule, jeden celer, dva korene petr-
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žea, mrkev a malú hlávku kapusty — všetko rozkrájané; potom rozkrájaj

na kúsky funt hovädzieho a funt teacieho mäsa, vlož na tú zeleninu s rozli-

nými zbytkami drôbeže a nechaj to do hneda dusi dávajúc pozor, aby sa to

nepripálilo. Potom daj do hrnca, nalej na to tri kvarty hovädziej polievky a

nechaj to ešte asi hodinu vari; potom polievku prece a vlej ju na misu na

smažené žemové kôstky. Polievka musí by istá. (Beránek.

)

OKOVÁ POLIEVKA.
Vezmi pol pinta oky (šošovice) a nechaj moknú cez noc v studenej

vode a na druhý de uvar do mäkka. Ce z nej vodu, rozmiešaj s trocha

hovädziej polievky a pretla prez sitko do hrnca. Roztri dva strúky cesna-

ku zapraž maslovou zápražkou, opepri, povar ešte za chvíku, vylej na misu

na smaženú žemu alebo chlieb a na peené na kúsky nakrájané klbásky.

HRACHOVÁ POUEVKA.
Vezmi pre šes osôb šialku hrachu, nechaj ho moi cez noc v studenej

vode a na druhý de do mäkka uvar; potom ho rozmakaj a prece do hrn-

ca, nalej na dobrú hovädziu polievku, pridaj trošku rozsekaného majoránu,

trochu zeleného petržea, dva rozstrúhané surové zemiaky a nechaj to vari.

Žatým zrob badú zápražku, zapraž ou polievku a vlej ju do misy na usma-

žený rozkrájaný biely chlieb. (Pi. Rosika.)

PIVOVÁ POLIEVKA.
Pol pinta piva varí sa s kmínom (rasca) a niekoko kúskami starého

chleba, potom sa precedí, pridá sa kúsok masla a soli a ešte trochu sa povarí

potom rozriedime trochu múky v studenom pive, dodáme vajíko, dobre

zatrepeme a pridáme ku polievke.

CELEROVÁ POLIEVKA.
Dve šialky posekaného celeru varíme v jednom kvarte slanej vody;

dve cibuky varíme v dvoch šialkach mlieka za 20 minút potom precedíme;

rozpustíme 4 lyžky masla k tomu pridáme 2 lyžky múky 1— 1 Yl lyžiky soli,

pepru koko treba; teraz smiešame celerovú polievku s mliekovou miešaninou

a konene dodáme zápražku, ešte trochu povaríme a dáme na stôl s vypraže-

ným chlebom.

KAPUSTNICA.
Jednu kapustovú hlávku rozberieme, oistíme a na drobno posekáme.

Na kastról dáme masti, do tej lyžku múky, na to posekanú kapustu a nechá-

me ju zvona dusi. Potom vysypeme ju do hrnca, nalejeme polievky, za-

trepeme do nej žltka zo 6 vajec, trochu smotany a masla a necháme ešte vari,

pri om dáme pozor, aby vemi hustá nebola.

HRACHOVÁ POLIEVKA S TRHANCAMI.
Dve šialky hrachu oberieme, premyjeme a v kvarte vody uvaríme. Na

randlík dáme jednu lyžku masla, v tom upražíme jednu lyžku múky, pridáme

drobno rezaného petržea a ked* je zápražka žltá, rozriedime ju hrachovou

polievkou a dobre vyvaríme. Polievku potom cez sito pretleme ešte trochu
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povaríme, osolíme, opepríme, z cesta natrháme trhance, tie v polievke za-

varíme a neseme na stôl.

PÚCNA POLIEVKA.
Skopové púca v slanej vode s petruškou a mrkvou uvaríme a ke sú

mäkké, na drobno posekáme. Teraz zrobíme hnedú cibukovú zápražku,

rozriedime s polievkou, v ktorej sa púca varily, pridáme trochu octu a kyslej

smotany, dáme na polievkovú misu v masle vypražený chlieb alebo žemu,
na to nalejeme polievku a dáme na stôl.

VÍNOVÁ POUEVKA.
Pint vína, pint vody, kúsok cukru, trochu škorice, trochu citrónovej kôry

a hvozdíkových hlávok varíme. Ke zaína vre, odstavíme a precedíme
cez sitko. V mise rozkloktáme 3 vajcia, na tie nalejeme vínovú polievku,

dobre rozmiešame, aby sa vajcia nesbehly a nesieme na stôl. Polievku dá-

vame s hriankami alebo vyprážaným chlebom.

ZAPRAŽENÁ POLIEVKA.
Rozpustíme na randlíku lyžku masla, pridáme lyžku múky, pol lyžky

kmiínu a necháme praži na hnedo. Potom nalejeme na zápražku vriacej

vody, osolíme, za chviku povaríme, precedíme a s rezancami, knédlikami,

trhancami alebo chlebom nastolíme.

PARADAJKOVÁ POLIEVKA.
Uvar pekné paradajky vo vode, prece cez sito a zapraž odvar so žltou

cibukovou zápražkou. Potom pridaj ryže a nechaj ju v nej vari. Ke je

ryža dovarená, pridaj ešte trochu masla, smotany, soli a piepru a nes na stôl.

ZEMIAKOVÝ "CHOWDER".
K tomu sú potrebné nasledujúce súiastky: 3 šialky zemiakov na kôstky

narezaných, pol šialky soleného sviského mäsa, na kocky porezaného, pol

šialky na drobno posekanej cibuky, 2 lyžky masla, 2 lyžky múky, 3 šialky

mlieka, 1 šialku vody, jedna lyžka sekaného zeleného petržea, so a paprika

da chuti.

Var mäso vo vode za 10 minút; daj vrstvu zemiakov do kastróla, pokryj

cibukou a mäsom, na to zase zemiakov a na ne mäso; takto pokrauj až je

všetko v kastrólu. Potom zalej vodou a dus kým zemiaky nezmäknú. Roz-

pus maslo na randlici, pridaj múku, mlieko a korenivo, povar za 5 minút,

smiešaj všetko dohromady a jedlo je hotové.

KORYTNAKOVÁ POLIEVKA.
(Turtle Soup.)

Korytnaka musí sa na noc zabi a zavesi, aby vykrvácala. Na chrbát

korytnaky položíme rozpálené železo, tým ju primusíme, aby hlavu vystrila,

ktorú potom možno oda Pri tom treba oda i nohy a korytnaku cez noc

zavesíme; odaté nohy oparíme, aby sa mohla z nich ierna koža slúpa.

Ráno odstráni sa korýtko opatrne, aby sa ži nerozliala a vajíka, nohy i mäso
dajú sa do studenej vody. Potom sa všetko varí v dvojnásobnom minožstve
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vody, to jest bereme dva razy toko vody, koko polievky chceme vari;

mäso varíme za dve hodiny a poas varenia penu sberáme. Potom pridáme

niekoko kúskov šunky, štvr funta masla a varíme alej za dve hodiny.

Teraz pridáme pohár ryže, pohár múky, vrchovatú lyžku masla, rozotretú na

drobno posekanú cibuku, trochu celeru, zelený petrže, bobkový list a šalvii,

pol lyžky hrebíku a nového korenia, trochu papriky a varíme ešte jednu

hodinu.

USTRICOVÁ POLIEVKA.
(Oyster Soup.)

Var kvárt mlieka tak, aby sa mlieko nepripálilo. Ked* zaína vre,

daj do neho kvárt ústric, lyžku masla, oso, opepri, ešte trochu povar a daj

na stôl.

II. prídavky do polievky.

REZANCE.
Vezmeme dve šialky múky a vbijeme do nej dve vajíka, ktoré s mú-

kou dobre rozrobíme a rukami vymiesime tak, aby cesto bolo dos tuhé.

Poprášime dosku na miesenie múkou a rozvakáme na nej cesto na tenko a

dáme ho oschnu na istom obrúsku. Potom porežeme cesto na dlhé kúsky,

tie jedon na druhý složíme, narežeme z cesta rezance a v polievke ich zavarí-

me. Z cesta môžeme nareza štvorhranné halušky alebo trhance, prstami

z cesta natrhané a v polievke zavarené.

KNÉDLIKY Z MÄSA.
Chudé sviské alebo teacie mäso oistíme, na drobno posekáme, pri-

dáme trochu soli, pár vajec, na špiku noža muškátového orieška, ustrúhanej

citrónovej korky, ustrúhaného chleba a to všetko na nepríliš husté cesto rozr

robíme. Z cesta robíme malé knédliky a tie v polievke uvaríme.

haluSky z krupíc.
Dáme do misy 2 dobré lyžky masla, 2—3 vajcia, trochu soli a toko

krupíc, aby sa z toho slabé cesto zrobilo. Necháme stá za pol hodiny, potom

z cesta sekáme lyžkou malé halušky a do polievky ich hádžeme, kde sa varia

za Y^ hodiny. Potom necháme ich štvr hodiny stá až tak ich precedíme.

Takéto halušky môžu sa dáva jako prídavok k masám, peenkám atd*., ale

vtedy ich v slanej vode varíme a nie v polievke.

VSÁDZANÉ KNÉDLIKY.
Z funta múky, jedného vajca, trochu mlieka a masla zahneteme netuhé

cesto ; z cesta sekáme lyžkou knédliky a ich do polievky vsádzame. Náhle vy-

behly na povrch polievky, to znaí, že sú skoro dovarené. Knédliky môžu

sa dáva i bez polievky s roztopeným maslom a omrvinkami (ustrúhanou

žemou alebo chlebom).

KNÉDLIKY ZO ZEMIAKOV.
Žemu alebo chlieb pokrájame na kôstky a smažíme v masle do zlato-
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Žlta. Dva funty varených ustrúhaných zemiakov smiešame s chlebíkom, kto-

rý sme boli upražili, k tomu pridáme dve, dobre rozbité vajcia a '/4 funta

múky, zase dobre rozmiešame, z cesta robíme malé knédliky, ktoré v poliev-

ke uvaríme a dáme s pažítkou a petržeom na stôl.

KNÉDLIKY Z POHÁNKOVEJ (Tatárenej) KAŠE.
Jeden pint mlieka, Yl pinta vody a 4 lyžky masla zahotujeme a do toho

pri ustavinom miešaní pridáme jeden i pol funta tatárenej kaše a tú varíme

až sa celkom uvarí. Potom dáme kašu na misu, pridáme 5 celých vajíek,

dobre rozmiešame a z toho lyžkou vsádzame malé knédliky do polievky a

necháme asi 8 minút vari.

MÚNE KNÉDLIKY.
Na mise utrie sa masla za dve lyžky, ku ktorému pomaly smiešame 4 va-

jíka a toko pšeninej múky, aby z toho dos tuhé cesto povstalo. Z cesta

porobíme malé knédliky a v polievke uvaríme.

KNÉDLIKY S MODZGOM.
Teací modzog v slanej vode povaríme, pokožku z neho odstránime, so-

ou, pieprom a petržeom posypeme, dobre rozsekáme a na masle upražíme.

Potom pridáme ustrúhaného chleba, trochu masla a jedno vajíko, všetko

dobre rozmiešame, z cesta narobíme knédliky a v polievke ich uvaríme. Ce-

sto musí by tuhé, iná sa knédliky v polievke rozvaria.

JÁTERNÉ KNÉDLIKY.
Posekáme pol funta teacích jatier, vybereme z nich všetky žilky, dvo-

ma lyžkami masla ich dobre utreme, pridáme trošku majoránu, trošku na

drobno posekanej citrónovej korky, kúsok so soou rozotreného cesnaku,

trošku muškátového kvetu a piepru, vrazíme ešte do toho dve vajíka, všetko

osolíme a primiešame toko ustrúhaného chleba, aby to nebolo ani riedke

ani príliš tuhé. Potom porobíme knédliky a zavaríme ich v polievke o trvá

asi 10 minút. Polievku do misy vlejeme a usekaným zeleným petržeom po-

sypeme. (Pi. Rosika.)

RYŽOVÉ KNÉDLIKY.
Vezmi jednu šialku varenej, studenej ryže, dve lyžky múky, jednu malú

lyžku zeleného petržea a ustrúhanej citrónovej korky, jedno vajce, trochu

soli, umbieru (zázvoru) a papriky. Všetko dobre smiešaj, narob z toho

knédliky, berúc asi jednu lyžku cesta na knédlik a uvar v polievke.

JATERNÉ PIROŽKY.
Telacie jatrá na drobno posekané a s petržeom a žemou smiešané na

masle upražíme dodajúc trochu citrónovej korky, muškatalového kvetu a má-
lo piepru. Potom zahneteme cesto, porobíme pirohy s jatrámi naplnené a

uvaríme v polievke.

PRAŽENÉ KNÉDLIKY.
Vezmi tri vajcia, trochu mlieka a 6 dobrých lyžiek múky a dobre to
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rozrob varechou. Rozpus na randlu štvr funta masla, vlej na to rozrobené

cesto a miešaj na vonom ohni až cesto od randlíka odstane; vtedy odstav,

nechaj vychladnú, vbij dva vajcia, oso, vymiešaj dobre a lyžicou vsádzaj

malé knédliky do vriacej polievky.

ŽEMLOVÉ KNÉDLIKY.
Ubij štvr funta masla na sah (aby sa penilo), daj do masla 3 vajcia a

dobre rozmiešaj, potom vsyp do toho ustrúhanej žemliky toko, aby z toho

nie príliš tvrdé cesto povstalo. Potom vsádzaj malé knédliky lyžkou do

polievky a nechaj za chviku povari. Po uvarení nechaj ich stá v polievke

za chvíoku — tým nadobudnú krehkosti a nadutosti.

BITÉ KNÉDLIKY.
Utri štvr funta masla v smotane, dodaj trochu muškatálového orieška

a soli, dve celé vajcia i dva žltky i múky toko, aby cesto bolo nie vemi tuhé.

Uvar jako sme to opísali pri iných knédlikách.

VIEDENSKÉ KNÉDLIKY.
Usmaž na horúcom šmalci niekoko žemie na kôstky pokrájaných, s pe-

tržeom na drobno posekaným, zrob cesto z múky a solenej vody, ale riedke;

do cesta daj upraženú žemliku, dobre všetko rozrob, vymiešaj a nechaj stá

za pár minút. Potom pokrauj s varením tak, jako pri iných knédlikoch.

MAKARONY.
Dobré, erstvé makarony uvaria sa v slanej vode a ke sa dovarily,

vybereme ich na misu, nalejme polievky, pridáme trochu pokrájaného petrže-

a a nastolíme.

ZEMIAKOVÉ KNÉDLIKY.
Treba upiec asi 4 dobré zemiaky. Potom majú sa olúpa tak, aby len

stredok zostal, k tomu doda 6 žltkov i sah z pozostalých bielkov, trochu

citrónovej na prach utlenej korky, dve dobré lyžky masla a všetko dobre

rozmieša. Potom rukama robi malé knédliky a v slanej vode alebo v po-

lievke ich uvari.

III. PREDJEDLA, PRlCHUTKY,
POCHÚKY.

ktoré sa dávajú po polievke, na raajky, na veeru, ale zväša
urené sú k tomu, aby chu vzbudzovaly a preto

majú by pekne, úhadne pripravené.

Studené príchuky. '

ERVENÁ KAPUSTA.
Rozkrájaj ervenú kapustu, daj na misu, oso, opepri a polej octom i

olivovým olejom a daj na stôl. Tak samo možno nastoli i bielu surovú ka-

pustu alebo možno nastoli ervenú i bielu striedavé.
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REKEV.
Mladé, pekné retkiky oistíme, vymyjeme, korienky odstránime a na

hlávke necháme pár listkov. Potom ich s adovými kúskami nastolíme.

OUVY.
Olivy dobre oistené a v slanej vode umyté dávajú sa tiež s adom na

kúsky utleným.

CVIKLA.
Dobre oistenú cviku do mäkka uvaríme, olúpame a na krížalky na-

krájame. Potom oškrábeme chren a ten tiež na koleká rozkrájame. Teraz

vložíme do hrnca jednu vrstvu cvikli, na to dáme chrenu, trochu kmínku a so-

li, potom zase cviku a zase chren a tým spôsobom pokraujeme až je celá

cvika v hrnci. To všetko zalejeme vinným octom a o 24 hodiny môžeme
cviku upotrebi.

CELER.
Mladé, krehké, žlté celerové stonky umyjeme; a na dlhých misách alebo

vo vysokých skleniciach nastolíme.

MUŠKATÁLOVÝ MELÓN.
Melóny dávajú sa zimné. Rozkrájajú sa na dvoje alebo štvrky a jedia

sa s cukrom, alebo soou a pieprom.

MORTADELLY.
Mortadelly, salámy a iné údené klbásy sa olúpajú, na tenko nakrájajú

na miske usporiadajú a do okola petržeom obkladu.

SANDVIE.
Dva kúsky žitného alebo pšeniného chleba s maslom pomastené a me-

dzi ne syr, mäso at. vložené dajú nám výborný pokrm, ktorý je v Amerike

známy pod menom sandvi. Sandvie môžu sa robi z rôzneho mäsa, syra,

ovocia at.

SANDVIE SO SYROM.
Pomaž kúsky žitného chleba maslom, daj medzi pomastené kúsky švaj-

iarskeho syra, trochu stiskni a rozrež na poly alebo na trojhranné asti.

SANDVIE SO SARDINKAMI.
Jeden okraj chleba namas maslom a druhý horicou (mustard) potom

rozkrájaj na poly sardinky, kôstky vyber, poukladaj ich na chlieb a polej

trochu citrónovou šavou.

SANDVIE S KAVIÁROM.
Kaviár má sa rozrobi s drobno posekanou cibukou, olivovým olejom

a citrónovou šavou, aby to vyzeralo ako miaslo, potom tak pripravený kaviár

namaž na maslom pomastený chlieb, slož dohromady, rozkrájaj na poly a

nasto.
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HRIANKY S ROZLINÝMI MASAMI.
Podobne jako hrianky s jazykom, môžeme pripravi hrianky so šunkou,

sardellami, rybami a s bársakým mäsom.

HRIANKY S JAZYKOM.
Na hrianky zo žitného chleba -nakla tenko rezané kúsky z jazyka, polej

aspikom a po vrchu posyp posekaným petržeom.

KURACIE SANDVIE.
Na pomastený chlieb daj na tenké kúsky pokrájaného kuracieho mäsa,

na mäso lístok šalátový a slep obe polovice.

SANDVIE Z HOVÄDZEJ PEIENKY.
Na pomastený chlebík daj na lístky pokrájanej hovädzej peienky, oso,

opepri a slož spolu.

SANDVIE Z TEACINY.
Robia sa tak, jako sandvie z hovädziny, len že možno na vrch mäsa

da na dlhé kúsky pokrájaného istého chrenu.

SANDVIE Z BARANINY.
Robia sa tak, jako z teaciny, len že namiesto chrenu potrebuje sa hor-

ica (mustard).

SANDVIE Z BRAVOVINY.
Robia sa jako iné sandvie a dávajú sa s kyslými uhorkami.

SANDVIE S VAJCIAMI.
Na miesto mäsa dávame medzi okrajce chleba varené, studené na lístky

ukrájané vajcia.

RYBA V HUSPENINE.
Jeseter (Sturgeon) oistíme a osolíme. Vlejeme do nádoby pint octa,

pint vody, do toho vložíme na krajce porezanú mrkev, cibuku, bobkový
list, materinu dúšku (wild thyme) trochu citrónovej korky, niekoko zrniek

ierneho korenia (piepru), zázvoru a kúsok vizého mechúra (isinglass) a dá-

me na ohe. Ke poína vre, vložíme do toho rybu a ke je dovarená,

vybereme ju a usporiadame kúsky pekne na dlhej mise, medzitým vrazíme do

polievky, v ktorej sa ryba varila, dve celé vajcia a necháme trošku povari.

Potom polievku precedíme cez plátno do formy v adnici necháme vychlad-

nú a ke je hotová vkusne ju pokrájame a rybu na mise ou obložíme.

Kooninu možno i barvi na erveno alebo na žlto.

OKO. (PERCH.)
Okú sa dokonale oistí, -v slanej vode uvarí a na mise nechá vychlad-

nú. Obyajne polieva sa s horicovou omákou a dáva sa na stôl studeno.

JESETER (STURGEON) S MAJONÉZOM.
Ryba vyššie opísaným spôsobom sa uvarí, kos a koža odstráni a nechá

stá na studenom mieste. Medzitým zrobí sa z odvaru, v ktorom sa ryba va-
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rila nasledujúca omáka (majonéz) : Do pint odvaru vraz 1 2 žltkov, daj na

ohe, hodne miešaj kým nepone vre, potom odstav a alej miešaj až vy-

chladne; vyzerá to jako peea. Tým rybu namaž, okrem hlavy a chvosta,

chrbát okrášli varenými vajíkami, rybovou kooninou (Vi ryba v huspeni-

ne), šalátom, mrkvou, citrónom, uhorkami a hlavu kvetinkami alebo zeleným

petržeom.

PREPELICE S RYŽOU.
Oistené a dobre umyté prepelice s niekoko kúskami slaniny, na kúsky

porezanými, dáme na kastról, k tomu kúsok posekanej teaciny, zelenej pe-

trušky na drobno porezanej a cibuky, jako tiež pol poháha vína a niekoko

lyžek dobrej polievky pridáme a na miernom ohni dusíme až zmäknú. Po-

tom prepelice na misku vybereme, omákou, v ktorej sa dusily zalejeme a

varenou ryžou do okola oveníme. Na miesto polievky môžeme doda pár

lyžiek smotany; tým nadobudnú lepšiu chu.

PÚCA S KYSLOU OMÁKOU.
Dobrý kus jakýchkovek púc uvaríme, z vody vyberieme a na palec

dlhé a pol palca široké rezance pokrájame. Potom pokrájané púca dáme
do kvarty i pol slanej vody, pridáme trochu ierneho korenia a z lyžky múky
a lyžky masla zrobenou zápražkou zapražíme; zápražku rozriedime s pol po-

három studenej vody a až tak pridáme k púcam. Necháme ešte trochu po-

vari a pridáme šavu zjedného citróna a trochu octa so smetanou. Kôru
citrónovú nepridávajme, lebo od toho púca stávajú sa horkými.

USTRICE.
Mo ustrice vo víne za hodinu; potom víno z nich sce, oba ustrice

v múke a usmaž do žlta v rozpálenom masle. Urovnaj na misu, oblož na

štvrtky pokrájaným citrónom a daj na stôl-

VEPROVÁ HLAVA SEKANÁ.
Dobre oistenú a umytú hlavu varíme vo vode, do ktorej sme primie-

šali octu, cesnaku, piepru a soli. Po uvarení kosti z hlavy odstránime, mäso
na kúsky posekáme a uši na halušky rozkrájame. K tej masse dáme ešte

trochu soli i koreniva a dobre všetko rozmiešajúc, vložíme do istého vepro-

vého mechúra, potom zaviažeme a ešte za chvíku v odvare, v ktorom sa

hlava varila, povaríme. Konene necháme v preši za 24 hodín. Pri nasto-

lení dáme k tomu ocot a olivový olej.

VEPROVÉ NÔŽKY.
as hlavy, ucha a pár nožiek veprových jako tiež i teacích, dobre

oistených a vymytých, uvaríme vo vode, do ktorej sme pridali cesnaku,

piepru a iného koreniva da chuti (bazilky, bobkového listu, tymianu), ja-

ko tiež nieo octu. Ke je mäso dovarené, pokrájame ho na kôstky; odvar,

v ktorom sa to varilo precedíme a masnotu soberieme. Potom posekané mä-
so dáme nazpät do precedeného odvaru, ešte za chvíku povaríme a vyleje-

me do istej formy nechajúc to všetko vychladnú. Dáva sa na stôl s octom

a olivovým olejom.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA

ADVIENKY S MODZGOM.
Modzog oistí sa od kožiky a na masle smaží. Žatým daj pokrájanú

cibuku do masti, pridaj na kúsky pokrájané advinky s trochu majoránom,
pieprom a soou, rýchle usmaž (iná by to ztvrdlo) pridaj ešte jedno celé

vajce, smiešaj všetko dohromady a daj na stôl.

MÄSOVÝ PUDDING.
Vezmi funt bársjakého pozostalého mäsa, posekaj na drobno, pridaj ko-

reniny a jednu v mlieku namoenú žemu. Rozmiešaj jednu lyžku masla s ft

vajciami, primiešaj sekané mäso, vlož do formy a var na pare za ^ hodiny.

Ke si pudding z formy vyvrátila, polej hríbovou omákou a môžeš nastoli.

TOPENIKY SO ŠUNKOU.
Miešaj dve uncie masla až sa spení, potom rozsekaj na drobno štvr

funta varenej šunky, pridaj k nej maslo a dobre rozmiešaj, potom pomaž
tým chlieb na úhadné kúsky nakrájaný, posyp pažítkou jestli chceš a daj

na stôl.

TOPENIKY SO SARDELKAMI.
Roztri 2 uncie oistených sardeliek a 3 uncie masla. Rozkrájaj žemli-

ky na tenké lístky a namaž ich sardelkami.

TOPENIKY S JAZYKOM ÚDENÝM.
Nakrájaj chlieb alebo žemliky na pekné kúsky, namaž ich erstvýna

maslom, na jednu topeniku daj ha lístky pokrájaný jazyk a druhou pokryj.^

Na miesto jazyka môže sa upotrebi syr, bryndza, alebo iné mäso.

TOPENIKY S MODZGOM.
Ois modzog, spe cibuu na masle a pridaj k nej modzog, oso, opep-

ri a nechaj za pol hodiny dusi. Potri topenice erstvým maslom, pomaž:

modzgom, daj na misu a nes na stôl.

IV. VARENÉ MÄSA.
VARENÁ HOVÄDZINA.

Mäso sa varí jako sme to opísali pri hovädzej polievke. Potom sa roz-

krája na úhladné kúsky, na mise usporiada, obloží varenými zemiakmi, mrk-
vou, cvikou, petržeom a dáva sa s omákou na stôl-

DUSENÁ HOVÄDZINA.
Vezmeme hodný kus mäsa bez kosti, dobre ho naklepeme, osolíme a

opepríme; dáme na randlík masla a do toho mäso, podlejeme vodou a dusí-

me až zmäkne, obracajúc ho asto, aby sa nepripálilo. Omáka zapraví sa

s trochou múky a nastolí sa s várivom, zemiakmi atd*.

CHUTNÉ MÄSO ZO ZBYTKOV.
Pozostalé asti mäsa, zvlášte z peienky treba pokrája na kocky.. Na
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randlici rozpustíme lyžku masla alebo inej masti, pridáme lyžku múky a ke
sa tá upražila, rozriedime zápražku polievkou alebo vodou i octom, vložíme

pokrájané mäso, nieo na drobno pokrájanej cibuky, kôpru a petržeu a

zavaríme.

POSKÉ ZRÁZY.
Je to poské národné jedlo a hlavná vec je, aby snne k tomu dobré mäso

mali. Mäso sa krája na väšie, ale da možnosti vemi tenké platniky, ktoré

sa dobre naklepajú, osolia a nechajú stá. Dáme na randlicu dobrú lyžku

masla, pridáme porezanej cibuky, ustrúhanej žemle alebo chleba, vbijeme

jedno alebo dva žltky a dokonale premiešame. Tú hmotu kladieme na zrázy,

t. j. na mäsové platniky a pozavíjame, to jest, porobíme závitky tak, aby

timota v nich zostala. Mnohé gazdinie zošívajú ich nitkami, ktoré sa pred

nastolením odstránia- Tak prihotovené zrázy alebo závitky kladieme na

randlík, v ktorom praží sa maslo s cibukou, potom prikryté necháme dusi

na vonom ohni za Yá, hodiny. Ked* poínajú erna, dolejeme trochu po-

lievky, zasypeme chlebovými omrvinkami a ešte trochu podusíme. Aby po-
ské zrázy boly dobré, treba uváži 1 . aby z mäsa žily boly odstránené, 2. aby

sa poas hotovenia vemi nevysušily.

POSKÉ ZRÁZY SO SMOTANOU.
Pokrájame pár funtov mäsa na tenké platniky, dáme do masla na

randlici rozpusteného a necháme za pol hodiny dusi. Potom pridáme nieko-

ko lyžiek smotany, pár lyžiek hubovej omáky alebo polievky, ešte alej
dusíme až je mäso mäkké.

TEACINA VARENÁ.
Kus teaciny omyjeme, nasolíme a vo vriacej vode pristavíme k ohni.

Poas varenia má sa mäso v hrnci obráti aby sa nepripálilo. Ke sa poína
peni, penu sbierame, pridáme koreniny, zeleniny da chuti a asi I— 1 I/2 ho-

diny varíme. Podáva sa na stôl s krupami, ryžou, rezancami s majoránovou

omákou, ktorá sa robí zo strúhaného chleba na masle upraženého a majorá-

nu, s polievkou rozriedené.

ŠKOPOVÉ MÄSO VARENÉ
Mäso sa umyje, poklepe, vodou zaparí a pridá k ohu vo vriacej vode.

Náhle sa voda poína peni, penu odstránime, pridáme cibuli, soli, niekoko
bobkových lístkov, mrkvu a iné koreniny, jaké máme po ruke. Asi za dve
hodiny mäso zmäkne. Dáva sa so zemiakovými knédlikami, kapustou, stru-

kovinami, cibuovou omákou at.

V. OMÁKY.
Úprava mäsa z lacnejších astí závisí od omáky, tá je tu o mnoho po-

trebnejšia než pri lepšom mase, ktoré samo sebou má dobrú chu. Omáky
sú dvojaké: Hnedé a biele. Hnedé pripravujú sa pomocou zápražky, to

jest upraží sa do hneda múka s maslom, na to naleje sa horúca polievka ale-

l>o voda, okorení sa, pridá sa ocot, paradajky, na drobno posekaná uhorka
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kyslá, alebo okovek iné da toho, jakú omáku chceme ma. Biele omá-
ky hotujú sa zavarením do mlieka patriného množstva múky s maslom na

kašu rozmiešanej, osolenej a okorenenej da chuti. Miesto múky môže sa

upotrebi kukuriný škrob, tým omáka bude jemnejšia; dve rovné lyžky

múky alebo 1 j/2 lyžky škrobu (corn starch) staí na šialku omáky. Kde sa

zápražka nepripravuje, dodá omáke chuti do hneda upražená múka. Ta-

kúto múku môžu si gazdinie pripravi vo väšom množstve, totiž uložia si ju

v sklenikách, vkami zaopatrených na suché miesta.

OMÁKA ZO SUCHÝCH HÚB.
Huby vo vode dobre umyjeme, dáme do hrnca, nalejeme na ne mastnej

polievky a do mäkka uvaríme. Potom polievku z nich scedíme a posekáme
ich na drobno; zase nalejeme na ne polievku, v ktorej sa varily i huby, zapra-

žíme s maslovou zápražkou, polievkou rozriedime, pridáme trochu korenia,

muškátového kvetu a ešte chvíku povaríme; jestli chceme ma kyslú omá-
ku, pridáme k nej trochu octa a za chvíku povaríme-

PARADAJKOVÁ OMÁKA.
Daj na rajnicu dve pekné paradajky, potl ich lyžkou, p"ridaj pol malej

rozstrúhanej cibuky, trochu celého piepru, trochu nového korenia (allspice),

jeden hrebíek, kúsok citrónovej korky a nechaj všetko na kúsku masla asi

l,/^ hodiny dusi. Potom na to nalej dve šialky hovädziej polievky a nechaj

I/4 hodiny vari. Prece cez cedítko, nechaj ešte za chvíku povari a vlej

do misoky. (Pi. Rosika.)

KÔPROVÁ OMÁKA.
Zrob zápražku z trochu masla a múky, zalej polievkou, pridaj trochu

vínneho octu a nechaj svári. Potom pridaj na drobno posekaných kôpro-

vých lístkov a sladkej smotany, dobre rozmiešaj, ešte trochu povar a vlej do

misoky.

CHRENOVÁ OMÁKA.
Nastrúhaj trochu chrenu, daj do nádoby, pridaj lyžku strúhaného chle-

ba a jabko, malý kúsok cukru, soli, asi lyžku polievky a konene octu da
chuti.

CIBUKOVÁ OMÁKA.
Rozkrájaj cibukr na drobné kúsky, dus ju na masle na bielo, pridaj

lyžku múky, dobre rozmiešaj, vlej na to hovädzej polievky a nechaj asi za pol

hodiny vari. Jestli chceš ma kyslú omáku pridaj pred varením trochu

octu- (Pi. Rosika.)

HORINÁ OMÁKA.
Pokrájaj jednu cibuku, daj do šialky a nalej na u octu. Nechaj to

stá za tri dni- Slej ocot do misky a pridaj lyžku tleného piepru, lyžku soli,

lyžku žltého cukru a toko horinej múky, aby omáka bola dos hustá.

Horiná múka má sa dobre rozmieša pred pridaním octu, v ktorom cibu-

ka mokla. Postav na sporák, neustále miešaj a náhle poína vre, odstav-

Dáva sa studená. (Pi. Rosika.)
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OMÁKA Z KYSLÝCH UHORIEK.
Ustrúhaj uhorky na malé kúsky, daj ich do hrneka, nalej na ne trochu

hovädzej polievky a málo vínneho octu. Pridaj k tomu kúsok posekaného

zeleného kôpru a nechaj to všetko svári. Zapraž hnedou zápražkou, dobre

rozmiešaj a ešte chviku povar. (Pi. Rosika.)

CESNAKOVÁ OMÁKA.
Zrob z trochu masla a múky zápražku, zalej polievkou, oso a nechaj

mierne vari. Posekaj trochu olúpaného cesnaku, utri kúskom masla a za-

miešaj do omáky.

STUDENÁ OMÁKA Z PARADAJEK.
(Keap.)

Pol buša paradajek sparíme, olúpame, dáme do kotla a necháme vari

až sa rozvaria. Potom ich precedíme cez múne sitko a alej varíme; pridá-

me 6 cibuliek, 3 zelené papriky a necháme to svári na husto. Potom celá

massa sa zase precedí, pridá sa za dve šialky octu, pol šialky cukru, dve lyž-

ky soli, jedna lyžka škorice, jedna lyžka nového korenia (allspice), jedna

lyžka rozstrúhaného muškátového orieška, pol lyžky hrebíku a nechá sa

ešte za 10 minút vari. Potom sa to do sklenic nalieva, dobre zaštopuje,

voskom zaleje a odloží.

CHRENOVÁ OMÁKA S HOVÄDZINOU.
Chren sa umyje, oistí a ustrúha; pridá sa k nemu nieo ustrúhanej žem-

le alebo chleba, soli a trochu polievky a varí sa za chvíku- Chren nesmie sa

dlho vari, ponevá tým tratí silu. Ku chrenu môže sa prida vajce, alebo

mandle at.

PARADAJKOVÁ OMÁKA.
Šes paradajek na isto umyjeme, na kúsky rozkrájame a v randlíku

dusíme kým nezmäknú. Potom kúsok masla rozpustíme, zamiešame do neho

lyžku múky, tú popražíme a s paradajkami (precedenými) rozriedime. Pri-

dáme ešte soli da potreby a smotany. Jestli by omáka bola vemi hustá,

dolejeme polievky a za chviku povaríme.

GDUOVÁ OMÁKA. (Birsalma.)

Dve veké, na mäkko uvarené gdule olúpame, postrúhame, potom jed-

nu šialku smotany s pol lyžky múky zokloktáme, pridáme jednu varechu

vody, v ktorej sa gdule varily a za I/4 hodiny necháme vari. Potom pri-

dáme postrúhanú gduu a toko cukru, aby omáka bola dos sladká.

ŽEMOVÁ OMÁKA S CHRENOM.
Kôru z jednej žemli ustrúhame, v polievke moíme a povaríme; teraz

vezmeme trochu masla, na randlíku rozpustíme, pridáme žemu a chrenu,

ktorý sme predtým ustrúhaly a ke to všetko poína vre, pridáme trochu

smotany a soli.

RYBEZOVÁ OMÁKA.
Pripravuje sa tak, jako kosmatková omáka.
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HUBOVÁ OMÁKA
Dobre oistené huby na drobno pokrájame, dáme na kastról masti, pri-

dáme huby, trochu na drobno posekaného petržea a necháme pomaly dusi;
posypeme lyžkou múky a necháme alej dusi; potom polievkou rozriedime^

pridáme trochu smotany a soli koko treba,

ŽEMOVÁ OMÁKA.
Dve žeme moíme vo vode; dva strúky cesnaku na drobno pokrája-

né v masle popražíme, žemu z vody vyberieme, vodu z nej vytlaíme a pri-

dáme k maslu, dobre všetko smiešame polievkou rozriedime, okoreníme,

osolíme a ešte trochu povaríme. Možno prida pár lyžiek smotany.

KOSMATKOVÁ OMÁKA.
Vezmi 3 lyžky smotany, zamiešaj v nej lyžku múky, nalej vody, zase

dobre rozmiešaj a nechaj vari na miernom ohni kým nezane vrie; teraz

pridaj oistené kosmatky da úbosti, lyžiku cukru, trochu soli a ešte za
chvioku povar.

ŠAVELOVÁ (šóiková) OMÁKA.
oavel oistíme, na drobno posekáme a v trochu masti dusíme; potom

do toho zamiešame jednu lyžku múky s polievkou rozpustíme, osolíme, pri-

dáme trochu smotany a ešte za chvíku povaríme.

HNEDÁ OMÁKA.
Zapraž dve lyžky múky v dvoch lyžkách masla, pridaj šialku hoväd-

ziej polievky, nechaj vari a prece do rnisoky.

VI. ZELENINY — VARIVÁ.

HRACH.
Na dve šialky istého hrachu naleje sa studenej vody a nechá stá prez

noc. Ráno voda sa sleje, hrach sa dá do kvartového hrnca, naleje sa vody
a varí sa kým nezmäkne- Voda má by mäkká a jestli takej nemáme, môže-

me prida k hrachu na špiku noža sódy (Bicarbonate of Sóda). Poas vare-

nia pridávame trochu vody a ked* sa hrach dovaruje, osolíme ho. Teraz

hrach precedíme, povrchu maslom alebo inou mastnotou polejeme a varenou

údeninou obložíme. Mnohé gazdinie pripravia k takému hustému hrachu

ahkú zápražku z masla, trochu múky a na drobno pokrájanej cibuky, ktorú

do hrachu zamiešajú a nesú na stôl.

ŠOŠOVICA (lena) S MÄSOM ALEBO BEZ NEHO.
Šošovica sa obere, vymyje, posolí, naleje sa na u studenej vody (mäk-

kej) a varí sa až zmäkne. Do šošovici môžeme tiež prida trochu sódy.

Z masla a trochu múky zrobíme žltú zápražku, do ktorej pridáme dva strú-

ky na drobno pokrájaného cesnaku, vodou, v ktorej sa šošovica varila zale-

jeme a smiešame so šošovicou. Jestli chceme jej doda kyslú chu, pridáme

trochu octu a kyslej smotany. Dáva sa s klbásmi, údeným mäsom atd*.
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FAZUA.
Fazua varí sa tak jako lena, len že namiesto cesnaku pridáme trochu

kmínu a dávame s mäsom alebo polejeme povchu rozpusteným maslom,

v ktorom sa trochu cibuky popražilo, alebc 4k^ arkami z loja vytopenými;

v tom páde maslo je zbytoné.

ZEMIAKY.
Dobré múnaté zemiaky poznáme, ke ich na poly rozkrájame a obe

polovice jednu o druhú tréme; múne zemiaky pri takom trení akosi sa lepia

a na okrajoch tvorí sa trochu peny; voda z nich nesmie kvapka, to by zna-

•ilo, že sú zemiaky vodnaté. Barva ich pri rozkrájaní má by žltastá. Na
jar nabývajú zemiaky ošklivého vzhadu a odpornej chuti; tomu dá sa od-

pomôc tým, že pred ich upotrebením veer sa oškrabú a nechajú cez noc vo

vode. Na druhý de možno ich mierne vari; takým spôsobom sa ich chu
zlep». Voda, v ktorej cez noc stály, nesmie sa k niomu upotrebi. Precho-

vávanie zemiakov v pivniciach, aby nehnily, umožuje nehasené vápno, kto-

rého niekoko kusov v celosti dáme do koša a vložíme do stredu hromady

zemiakov. Aby zemiaky nezelenaly, musíme ich uloži tak, aby boly v úpl-

nej tme. Obas treba spáli v pivnici kúsok sirky, ktorá odstráni veké množ-

stvo vlhkosti.

ZEMIAKOVÉ KNÉDLÍKY SO ŠPINÁTOM.
Štvr funta varených strúhaných zemiakov smieša sa s vajcom, rozkrá-

janou cibuou, dobre porezanou slaninou, s trochou múky a soli, pridajú sa

asi tri dobré lyžky vareného špinátu s troškou sadla a múky a do zemiakov sa

to zamieša. Z tej hmoty robia sa knédlíky, ktoré musia sa vari v slanej vode

za pol hodiny. Potom maslom, v ktorom pražila sa cibuka, knédliky po-

lejeme.

ZEMIAKOVÉ REZANCE S TVAROHOM.
Vezmi dve šialky tvarohu, lyžku masla a tri dobre kým sa to nezpení.

Pridaj jeden tanier varených ustrúhaných zemiakov, jedno vajce a dve lyžky

múky. Z toho cesta robia sa rezance na prst veké a vypražia sa v masle

do zlato-žlta.

ZEMIAKOVÁ KAáA.
Surové zemiaky oškrabeme, umyjeme, uvaríme a rozmakáme. Potom

pridáme k ním nieo mlieka, soli a masla, dobre rozmiešame a so slaninou,

roztopeným maslom, dobrým mliekom, klbásmi, veprovými kotletami at.
nastolíme.

VARENÉ ZEMIAKY SO ŠUPOU.
Dobre umyté polejeme vodou a zakryjeme. Potom postavíme na spo-

rák a náhle poínajú vre nalejeme na ne niekokoráz studenej vody, aby

sa tým asnému vareniu predišlo. Ke sú uvarené, vodu scedíme, nádobu

zakryjeme a necháme ich niekoko minút stá, aby sa odparily. Potom ich

olúpame a pripravíme bu s maslom alebo ich v mewle vypražíme alebo neo-

lúpané dáme na stôl s maslom.
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ZEMIAKY S OMÁKOU.
Oškrab, umyj, uvar a pokrájaj zemiaky na listky; rozbi v rozpustenom

masle trochu múky, soli a niekoko žltkov, vlej na to dobrej polievky, zamie-

šaj dobre nad ohom a vlej na zemiaky.

ZEMIAKY NA KYSLO PRIPRAVENÉ.
Daj vrchovatú lyžku masla na kastról, pridaj dve lyžky múky a nechaj

zpeni. Potom pridaj lyžku cibule na drobno rozsekanej a zrob z toho hnedi^

zápražku. Nalej do zápražky hovädzej polievky tak. aby z toho dos hustá,

omáka povstala, prilej trochu octu, pridaj na drobno rozsekanej citrónovej

korky, trochu pepru, oso a nechaj povari. Potom olúpaj uvarené zemiaky,

rozkrájaj na listy, daj do kastrólu, nalej na ne omáku a nechaj ich ešte za

chviku vari. (Pi. Rosidká.

)

PEENÉ ZEMIAKY.
Dobre umyté, neolúpané zemiaky rovnakej vekosti dáme do miernej

rúry a peeme asi za hodinu. Jestli zemiaky peené sú vo vemi horúcej

rúre, stanú sa loj ovitými, kdežto jestli sa peú v mierne-teplej rúre, sú chut-

né a múnaté.

SMAŽENÉ ZEMIAKY.
Oistené, umyté, v šupe uvarené, olúpané a na listky rozkrájané zemia-

ky v rozpálenom sadle alebo v masle pražíme, osolíme, okoreníme a dávame
pozor, aby sa nepripálily. Potom ke sú pekné hnedo-ervené, posypeme
na drobno sekanou pažítkou alebo petržeom a dáme na stôl.

SMAŽENÉ ZEMIAKY PO FRANCÚZSKY.
Surové, do istá oškrabané zemiaky na rezance pokrájané za hodinu ne-

cháme stá vo vode. Potom dáme na rajnicu hodne masti — sadla alebo

masla — a ke je dos horúce, zemiaky runíkom osušíme a v masti do

zlato-žlta usmažíme. Cím sú zemiaky suchšie, tým sa peknejšie usmažia,

tým budú lepšej chuti. Vyberaj zemiaky opeovakou (varechou) a kla
na pijavý papier alebo na sitko, aby oschly. Dávajú sa s rôznymi masami.

DUSENÉ ZEMIAKY MLIENE.
Daj na randlicu lyžku masla, pridaj trochu drobno porezanej cibuli, pol

lyžky múky a nechaj trochu dusi, ale tak, aby to nebolo hnedé. Vlej do

toho šialku mlieka a ke zaína vre, vsyp tanier na kúsky pokrájaných vare-

ných zemiakov, pridaj trochu kmínu, oso, okore, zakryj pokrývkou a od-

stav na teplé miesto. Náhle mlieko vsiakne do zemiakov, môžeš nastoli.

ZEMIAKOVÉ ZÁVITKY S ÚDENINOU.
Ustrúhaj asi 6 varených studených zemiakov, vraz k ním 2 celé vajcia,

oso a pridaj toko múky, aby z toho vláne, ale tuhé cesto povstalo. Uvar

funt údeného mäsa, posekaj a daj ho na jednu drobno posekanú a v masle

do žlta upraženú cibuu, posyp petržeom na drobno sekaným a všetko smie-

šaj. Teraz zrob z cesta malé guky asi jako vajíko, rozvakaj válkom na

tenké lístky, daj na každý kus asi lyžku sekaniny, zavij jako štrudliku a kla
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ich na maslom dobre vymastený peká (tepšu), potri každý závitok po vrchu

i po bokoch maslom a ke sú všetky na pekái, podlej ich mliekom, pomaž
po vrchu rozpusteným maslom a nechaj piec do zlato-žlta.

ZÁVITKY Z TEACIEHO MODZGU.
Roztri na miske 2 lyžky masla, daj do neho umytý a od všetkých blán

zbavený teací, na drobno posekaný, modzog, vraz k tomu tri celé vajcia,

oso, pridaj trochu usekanej zelenej petrušky a pažítky alebo drobno use-

kanej cibuli, smiešaj dohromady, primiešaj ešte 8 lyžiek strúhaného chleba

a nechaj za chvíku stá. Potom pe z cesta na pagáovej tepši závitky.

Formy sa musia na každý závitok dobre maslom vymaza.

DYNE.
Olúpaj dyu, jadrá odstrá, rozkrájaj na kúsky a nechaj vari v slanej

vode. Potom vodu sce, dyu daj na kastról na kus masla, oso, opepri,

nechaj za chvíku dusi a daj na stôl. (Môže sa obyajnou zápražkou za-

praži).

HLÁVKOVÁ KAPUSTA.
Hlávku kapusty oistíme, na štvrky rozrežeme, koštiale vyrežeme a v

slanej vode varíme. Ke je hlávka mäkká a voda vyvarená, zapražíme,

opepríme a dáme na stôl s mäsom alebo bez neho. (Pi. Rosika.)

KAŠA S MÄSOM ALEBO BEZ NEHO.
Kaša z prosa v studenej vode sa vymyje, vriacou vodou zaparí, trochu

osolí a varí na mäkko. Medzitým musí sa varechou mieša, aby neprismudla

a nepripálila sa. Dáva sa s údeným mäsom alebo poleje sa roztopeným

maslom.

KARFIOL SMAŽENÝ.
Karfiol smaží sa takto: Uvarený karfiol rozkrájame, obalíme v múke,

v rozbitom vajci a posypeme omrvinkami z chleba alebo zo žemli a v masle

smažíme.

KARFIOL S MÄSOM.
Karfiol oistíme, ružiky na iastky rozkrájame a v osolenej vode na

mäkko udusíme. Medzitým rozpustíme trochu masla, pridáme k nemu 2

lyžky múky, trochu polievky, smotany, muškátového kvetu, asi dve vajcia,

omáku zavaríme, teraz uvarený karfiol dáme na misu a omákou polejeme.

Na vrch dáme hovädzinu, tealinu alebo mladé peené kuratá.

ŠPINÁT S VAJCIAMI.
Spinát (listky) sa oistí, dobre vymyje, vriacou vodou oparí a asi za 10

minút dusí. Potom ho cez sitko precedíme na drobno posekáme k sekanine

pridáme jednu i pol šialky hovädzej polievky alebo vriacej vody, trochu

soli a necháme ešte za 10 minút dusi. Potom ho zapražíme, vbijeme dve
vajíka, tie so špinátom dobre rozmiešame, posypeme pieprom a ešte za

minútku dusíme.
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ŠPÍNÁT PO FRANCÚZSKY.
Zaparený a studenou vodou ochladený špinát jemne posekáme, rozpu-

stíme na kastrolku kúsok masla, do toho dáme špinát, ža chvíku ho nechá-

me dusi a zalejeme horúcou polievkou alebo smotanou;: pridáme ierneho

korenia, soli a petržea da úbosti, zapražíme hnedou zápražkou a dávame
na stôl.

ŠPINÁT SO SLADKOU OMÁKOU.
Oistený špinát varí sa vo vode a ke sa dovaril poseká a osolí sa, pri-

dá sa pol šialky smotany, trochu cukru a ešte za chviku sa povarí a konene
ke je už hotový uvaríme vajcia na tvrdo, ktoré môžu sa na štvrtky pokrája

a vkusne na špinát usporiada.

STRÚKOVÁ (zelená) FAZUA.
Vymyj fazuové strúky, odrež konce, stiahni vlákna po bokoch, strúky

pokrájaj na dva tri a nechaj v slanej vode vari až zmäknú. Rotom ich sce-

díš, zapražíš, vysypeš na misu, osolíš a posypeš praženým ustruhaným chle-

bom. Môže sa da i bez zápražky s rozpusteným maslom.

MRKVA S HOVÄDZINOU.
Mrkev oistíme, oškrabeme, omyjeme na kúsky pokrájame a necháme

vari alebo dusi až zmäkne. Teraz zrobíme hnedú zápražku, tou mrkev

zapražíme a s teacinou, varenými masami at. nastolíme.

REPA NA KYSLO PRIPRAVENÁ.
Oistenú, olúpanú a omytú repu na rezance pokrájame, vriacou vodou

polejeme a necháme stá. Žatým upražíme na kastrólu lyžiku cukru na

masle alebo sadle, pridáme k tomu precedenú repu, trochu rozkrájanej ci-

buky, kmínu, soli, potom necháme dusi, poprášime múkou a ešte za chvi-

ku dusíme, na to nalejeme vínneho octu a s veprovinou, klbásou a inými

masami nastolíme.

KALERÁBY.
Ois, oškrab a rozkrájaj kaleráby; daj na rajnicu lyžku cukru na to

kaleráby, prilej polievky, oso a nechaj dusi až zmäknú. (Môže sa prida

i trochu zázvoru da chuti) zapraž a nes na stôl.

ŠPARGLE. (ASPARÁGUS.)
Ois špargle, dolné konce orež, tak aby špargle boly rovnako dlhé,

vone ich sviaž a v slanej vode uvar, ale tak, aby sa neprevarily. Potom vodu

scedíš, dáš ich na misu do okrúhla s hlavikami ku sebe, posypeš roztruha-

nou žemovou kôrkou a poleješ erstvým, roztopeným maslom. (Pi. Rosika.)

ZEIVAKOVÉ OSÚCHY.
Uvarené, olúpané a vychladnuté zemiaky postrúhame, pridáme k ním

dve celé vajcia, 2 šialky múky, osolíme a dobre premiesime. Z cesta robíme

malé osúchy, ktoré na sadlom potretom plechu po oboch stranách upeieme

a povrchu rozpusteným sadlom alebo maslom omastíme.
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HRACH S KRUPICAMI.
Uvar hrach jako sme to opísali pri hrachu. Tak samo uvar jamenové

krupice s kmínkom na husto do mäkka Potom smiešaj hrach s krupami,

ešte za chviku povar, vysyp na misu, polej roztopeným maslom alebo sad-

1om, oblož peenými klbásmi, mäsom alebo i bez neho.

KUKURINÉ ŠÚKY.
K tomu cieu berieme mladé mliene šúky, ktoré vo vriacej vode za

20 minút varíme, potom sa na misu pokladu a dávajú na stôl s maslom. Zo
šúkov treba sa vrchné listy a vlákna, ale necha na nich vnútorné listy;

tie sa pred nastolením majú sa.

PLNENÁ KAPUSTA.
Do hrnca dáme kapusty, ktorú môžeme trochu poreza jestli je pridlhá.

Na 6 osôb vezmeme jeden funt pekného sviského mäsa surového, to na drob-

no posekáme, pridáme ryže, soli a piepru, dobre rozmiešame, do kapusto-

vých, kyslých listkov zavijeme, do hrnca medzi kapustu vložíme, na to nale-

jeme vody, ešte trochu osolíme ale nepresolíme a na miernom ohni necháme

vari asi za 2 hodiny. Poas varenia hrncom potriasame bez miešania, ke
treba horúcou vodou dolievame až sa dovarí. Teraz závinky pozorne vybe-

rieme a kapustu hnedou zápražkou zapražíme. Pred nastolením nádievky sa

kladú na povrch kapusty: môžeme prida ešte klbásy alebo rýchle usmažené

sviské karmenadle.

KYSLÁ KAPUSTA S RYBOU.
Rybu, tak zvanú sumec (Shad) alebo jakúkovek tuhú rybu oistíme,

na väšie kusy rozrežieme a osolíme. Medzitým uvaríme kapustu a ke je

hotová zapražíme so zápražkou z masla, múky a trochu na drobno porezanej

cibuky, s južkou kapusty rozriedime, vlejeme do kapusty, dobre všetko

smiešame a potom vložíme do nej rybu a uvaríme, ale mieša už nevono,
len z asu na as potrasieme hrncom, lebo by sa ryba polámala a roztrúsila.

Pri nastolení ryba sa kladie na povrch kapusty a dáva na stôl.

SLADKÁ KAPUSTA SO ŠKOPOVÝM MÄSOM
Pekný kúsok škopového mäsa na kúsky porežeme, v slanej vode varí-

me a ke zaína vre, pridáme na drobno posekanú kapustu, nieo korenia,

soli, kmínu a toko vody, aby ou kapusta a mäso boly pokryté. Z papriky,

masla a múky zrobíme zápražku, mäsovou polievkou roztriedime, vysypeme
do nej ostatnú kapustu i mäso a necháme zavari. Pred nastolením mäso sa

kladie na povrch kapusty.

SLIVKY JAKO VARIVO.
Dve kvarty sušených sliviek umyjeme a uvaríme. Ke sú pekne na-

puchnuté odstavíme od oha a vodu scedíme. Potom kôstky z nich odstrá-

nime, ukladáme ich do maslom vymastenej a omrvinkami potriasanej porce-

lánovej misy, zalejeme trochu mliekom alebo smotanou, pridáme žemové
omrvinky, škoricu, málo hvozdíkov a citrónovej korky. Ke je misa plná

slivkami, zalejeme ich pintom mlieka alebo smotany; keby sme nemali
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nados smotany, nalejeme slivkovej šavy, v ktorej sa slivky varily toko,

aby boly tekutinou zakryté. Potom vložíme do teplej rúry, za hodinu dusi

a nastolíme.

KALERÁBY SO ŠKOPOVÝM MÄSOM.
Vezmi mladé pekné kaleráby, olúpaj, umyj, pokrájaj na tenké okrajce

a uvar na mäkko. Potom vezmi škopového mäsa, porež ho na kúsky daj do
hrnca trochu porezaného petržea, mäsa, trochu soli a nalej na vody. Ke
kaleráby i mäso sa uvarily, zrob bielu zápražku, do ktorej pridáš na drobno

sekaného petržea, rozpus ju polievkou z baraniny a kalerábov, nechaj po-

vre, pridaj mäso a kaleráby a daj na stôl.

VIL HUBY.

HUBOVÁ POLIEVKA.
Huby pekne oistíme, umyjeme, pokrájame na kocky a pražíme na ma-

sle alebo na inom tuku. Potom ich múkou posypeme, vriacou vodou rozrie-

dime, pridáme pažítky drobno usekanej, petrže, trochu citrónovej korky,

soli a pepru, vbijeme do polievky vajcia, ešte trochu povaríme a dáme s hrian-

kami na stôl.

RYDZIKOVÁ POLIEVKA.
Oistené rydziky najprv oparíme, potom na kúsky pokrájame, uvaríme

a hnedou zápražkou zapražíme. Zalejeme vriacou vodou, 2 vajcia v smota-

ne rozbijeme a to tiež do polievky vmiešame. Konene pridáme pažítku,

petrže a iné korenivo da chuti.

SMRŽOVÁ POLIEVKA.
Smržová polievka robí sa tak jako rydziková, len že máme by opatrní,

aby sa smrže dobre umyly k omu upotrebíme najprv teplej a potom stude-

nej vody. Varíme jako rydziky.

HRÍBOVÁ POLIEVKA S RYŽOU.
Hríby oistené pokrájame a umyjeme, dáme ich na panvicu alebo do

hrnca, nalejme na ne vody, uvaríme, precedíme a hríby necháme na sitku.

K precedenej polievke pridáme zeleniny, petrže, pažítku, niekoko malých

zemiakov masla a ryže a necháme to vari. Ke je ryža uvarená, pridáme

uvarené hríby, dobre rozmiešame, ešte za chvíku povaríme, vylejeme do
misy a nesieme na stôl.

PRAŽENÉ HUBY.
Huby varíme, precedíme a pražíme na masle, do ktorého sme zamiešali

pažítky, petržea a piepru. Teraz 2 vajcia dobre rozbité ku hubám pridá-

me s hriankami na stôl.

HUBY JAKO VARIVO.
Všetky huby môžu sa spotrebova jako varivo. Najprv huby dobre
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oistíme, umyjeme a v slanej vode varíme (asi za pol hodiny)
;
potom ich

precedíme a necháme na cedítku. Žatým dáme na kastról masla, piepru,

petržea a pažítky, huby v tom popražíme a dáme na stôl.

RYDZIKOVÝ ŠALÁT.
Rýdziky do istá umyjeme, klobúky z hlúbov odtrhneme a necháme

v slanej vode za chvíku vari. Potom vodu scedíme, dáme do hrnca tro-

chu soli, na to poukladáme rydziky, zase soli, zase rydziky a takto pokrau-

jemne až je hrniec plný. Teraz nalejeme na ne studenej vody, aby boly vo-

dou pokryté, doskou stlaíme, kameom obažíme a na vlhkom mieste

uložíme.

VIII. VAJENÉ POKRMY.
Jestli chceme vajcia na mäkko uvari, treba ich da do vriacej vody^a

po 3 minútach vybra. Vajcia varené na polotvrdo vložíme do vriacej vody

za 3 i J/2 minúty, potom nádobu rýchle odstavíme a vajcia ešte v nej nechá-

me za 8 minút. Aby sa vajcia lepšie olúpaly, vložíme ich po uvarení do stu-

denej vody.

VSÁDZANÉ VAJCIA.
Rozpustíme na kastróle maslo, otvoríme vajcia na širšom konci a po-

zorne spúšame jedno za druhým, jedno vajce o bok druhého tak, aby žltky

sa nerozlialy a smažíme.

JEDNODUCHÉ OMELETKY.
Maslo rozpustíme na rajnici. Niekoko vajíok rozbijeme s mliekom

alebo vodou, pridáme trochu múky a soli, vlejeme na rozpustené maslo a sma-

žíme na vonom ohni obracajúc omeletky nožom, aby sa po oboch stranách

usmažily.

OMELETKY NA INÝ SPÔSOB.
Vraz do misy 4 vajcia, pridaj štyri lyžky vody, na drobno sekanej pa-

žítky alebo petržea, trochu soli a piepru a všetko dobre rozmiešaj. Daj na

randlicu lyžku masla a ke je dos horúce, vlej na vajcia, pe opatrne, s a-
su na as nožom podvíhaj, aby sa omeletka dobre vypražila. Potom sa ome-

letka zvije a na teplom tanieri dá na stôl.

OMELETKY SO ŠUNKOU.
Rozsekaj na drobno kus dobre varenej šunky, pridaj vajcia, cibuli, soli

a piepru. Dobre rozmiešaj a usmaž na masle.

PIŠKOTOVÉ OMELETKY.
Rozbi 6 žltkov so 6 lyžkami cukru, zrob tuhý sah z bielkov a ahko

primiešaj k žltkom, potom rozpus na panvici málo masla, vlej na to jednu

tretinu miešaniny; na teplej platne nechaj ju zo spodku trochu piec a potom

vemi pozorne vyber na misu. Takto pokrauj i s ostatnou miešaninou.
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Vymaž pánev, v ktorej si omeletky upiekla maslom, vlož do nej omeletku,

pomaž malinovou alebo jahodovou svareninou, daj na u druhú omeletku a

pomaž zase svareninou, pokryj zase omeletku a tú posypeš cukrom a pokro-

píš citrónovou šavou, daj do miernej rúry a pe asi za Ya hodiny.

ZEMIAKOVÁ OMELETKA.
Roztri štyri lyžky masla, pridaj k nemu dve väšie uvarené a ustrúhané

zemiaky, dve lyžky olúpaných a ustrúhaných mandlí, štyri lyžky cukru, dva-

nás žltkov, málo soli a dobre všetko rozmiešaj
;
potom primiešaj pozostalé

bielky na sah rozbité a upe z tejto hmoty na masle tri omeletky, posyp

cukrom, daj na teplú dobre rozhriatu misu a nasto.

OMELETKY SO SYROM.
Vezmi smotany, vraz do nej vajcia, pridaj soli, piepru, primiešaj ustrú-

haného syra, pažítky a usmaž v masle.

SMAŽENÉ VAJCIA S HORICOU.
Rozpus v panvici trochu masla, vraz do neho jedno vajce a hne ho

plechovou lyžkou dohromady shr a urovnaj, aby zostalo pekne guaté a

snaaž ho, aby neztvrdlo. Ke je žltok s bielkom obklopený daj vajce na mi-

sku, na teplom mieste postavenú, do masla vraz druhé vajce a takto pokrauj

a smaž ich toko, koko potrebuješ a každé povrchu máliko oso. Omáka
sa robí takto : Usmaž na masle pol na drobno posekanej cibuky, pridaj štyri

lyžky horice, lyžku vínneho octa, malý kúsok cukru a nechaj to svári. Ke
máš vajcia nastoli, urovnaj ich na mise a podlej omákou.

IX. PEIENKY.
SVIEKOVICA.

Sviekovica, z ktorej sobral sa tuk a koštiky, sa dobre nasolí paprikou

našuchá, slaninou popreahuje a za hodinu nechá stá. Medzi tým sa mas
rozpraží, do nej sa dá pokrájaná cibua, na rezance pokrájaná zelenina, má-
liko citrónovej korky, korenia da úbosti, ako i klinoky a bobkový list.

Peienka vloží sa na mas, podlej e vínom, ku ktorému pridalo sa za kávovú
lyžiku octu a nechá sa dusi. Ke je peienka mäkká, podlej e sa ešte

kyslou smotanou, do ktorej dalo sa za lyžiku múky. Ke omáka sovrela,

pretre sa cez sito. Ku tejto peienke pridajú sa žemové knedle.

PEIENKA SOHRIEVANÁ.
Peienka sa nesmie sohrieva na rajnici (šerpeni), v ktorej sa smažila,

lebo ahko zmení chu alebo zatvrdne. Najlepšie je vloži peienku do hlbo-

kej misy, alebo hlinenej nádoby, tiež da .omáku na u a tuk; misu zakry
a vloži do druhej nádoby v ktorej vrie voda. A konene dá sa do rúry na

jednu alebo 1 Yl hodiny, alebo sa sparí na sporáku. Ke nieto na peienke
masti, môže sa prida, da toho, aká a koko je potrebné; hlavné je, aby pe-

ienka nevyschla.
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BRAVOVÁ PEIENKA S OMÁKOU.
Pekný kus bravoviny dusí sa s prídavkom zeleniny, aká sa do polievky

dáva, tiež pridá sa I bobkový list, ierne korenie a Y^ litra (kvarty) vína,

ako i potrebnej soli. Ke je mäso už dos mäkké, pridá sa ešte nieo citró-

novej korky a ku koncu 1/3 kvarty kyslej smotany. Mäso sa pokrája na

úhadné kusy, poleje precedenou omákou; ostatná omáka pridá sa okrem

v omákovej misoke.

BEEFSTEAK.
Na rozpálený peká daj beafsteak a pe ho za 5— 10 minút, obracajúc

ho z boka na bok každej pol hodiny. Potom vyber ho z pekáa, daj na teplú

misu, oso, opepri, povrchu namaž maslom a nes na stôl.

BEEFSTEAK S CIBUOU.
Asi 6 malé cibuky uvaríš v slanej vode o trvá asi pol hodiny, potom

ich vybereš z vody a pokrájaš na dlhé rezance. Daj peká na ohe a dobre

ho rozpá; potom vlož do neho steak (Porterhouse steak), pe za 5— 10

minút a každej pol minúty obracaj ho z boka na bok; oso, popráš s iernym
pieprom a pridaj tú uvarenú cibuku, zakryj peká a nechaj za 20—30 minút

dusi. Vyber steak z pekáa polož na misu, povrchu namaž maslom, opepri

a oso jestli treba, okolo mäsa rozlož cibuku a daj na stôl.

HOVÄDZIA SEKANINA.
(Hamburg steak).

Rozsekaj 1 funt hovädzieho mäsa, 2 uncie hovädzieho loja, pridaj J/^

šialky na drobno rozsekanej cibuky, 2—3 strúky cesnaku, soli, piepru a to

všetko rukama dobre rozmiešaj. Potom narob z toho ploché maky alebo

šišky, posyp ich chlebovými alebo žemovými omrvinkami alebo i múkou.

Daj na randlicu masti a ke je dobre horúca, vlož do nej mäsové šišky

a pekne po oboch stranách vype. Dávajú sa na teplej mise s hnedou alebo

paradajkovou omákou, alebo s nejakou varenou zeleninou, jako ku príkla-

du šošovicou at.

JEDNODUCHÁ HOVÄDZIA PEIENKA.
Kus hovädzieho mäsa prestrkaj cesnakom, daj na peká cibule, 2 bob-

kové listy, jednu malú rozkrájanú mrkev, 2 strúky cesnaku, daj mäso do
pekáa, podlej ho vodou a nechaj piec za 3—4 hodiny. Poas peenia
mäso má sa obraca so šavou polieva a s asu na as vodou podlia. Ke
je mäso mäkké, nakrájame z neho pekné kúsky, dáme ich na misu, kde ich

úhadne usporiadame, do okola varenými zemiakmi obložíme, omáku v kto-

rej sa mäso pieklo precedíme, pridáme k nej trochu smotany a peienku
ou polejeme.

OKORENENÉ MÄSO.
Pekný kus hovädzieho mäsa má sa dobre naklepa, kos vyreza a všet-

ky kožky i loj oreza. Vezmeš šialku strúhaného pšeniného chleba a nale-

ješ na trochu polievky, aby sa rozmoil, pridaj potom lyžku masla, jednu

na drobno pokrájanú cibuu, lyžiku soli, trochu papriky, vekú lyžku mletej
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Šalvie, kávovú lyžiku ierneho piepru, muškátového kvetu a hrebíku, dobre

všetko smiešaj, potri tou miešaninou to mäso, potom ho zkrútiš valcovité a

dobre oviažeš do plátna. Teraz daj ho do hrnca, nalej na toko vriacej

vody, aby mäso bolo vodou zakryté a var 3—4 hodiny. Potom ho vyber a

plátno odstrá, vlož mäso do nádoby, obaž ho váhou, aby sa stlailo a ne-

chaj vystydnu. Hodí sa ku sandviom.

DUSENÉ HOVÄDZIE MÄSO.
Daj na peká kúsok sadla, jednu rozkrájanú cibuku, jeden bobkový

list, kúsok citrónovej kôry, hrebíek a strúok cesnaku. Naklepaj 2 funty ho-

vädzieho mäsa, oso, daj na randlicu a nechaj dusi, podlievajúc vodou, aby

sa mäso nepripálilo. Ke mäso zmäklo, vyber a polož ho no misu, vezmi tro-

chu smotany, vína a málo múky, dobre to rozkloktaj a primiešaj ku masti,

v ktorej sa mäso dusilo a konene polej mäso omákou a daj na stôl.

DOLNO-ZEMSKÁ PEIENKA.
Kus sviekovici nasolíme, dáme na randlicu masti, cibuli, na to mäso

a necháme ho dusi. Ke zmäklo vyberieme ho na misu, do masti pridáme

trochu papriky a smotany, ešte za chvíku povaríme, omákou potom poleje-

me mäso a s haluškami dáme na stôl.

SEDMOHRADSKÝ TOKÁ.
Štyri funty sviekovice, škopového alebo teacieho mäsa na kúsky roz-

krájame, dáme na randlicu dobrú lyžku masti a ke je dos horúca, vložíme

do nej mäso, pridáme soli, zakryjeme a za dobrú hodinu necháme to dusi.

Medzitým dolievame trochu vody, aby sa mäso nepripálilo. Ke mäso
zmäklo a je pod ním šava, pridáme k nej 5—6 malých na kúsky rozkrája-

ných cibuliek a ešte trochu mäso s -cibukou peeme, ale viac vody dodáva
nevono. Ke sa mäso i cibuka na erveno vypiekly, toká je hotový a

môžeme ho da na stôl s trhancami alebo inými rezancami, cestom at.

SEKANINA.
Surové mä§o dobre posekáme, osolíme, pridáme trochu piepru, cibuky

ustrúhaného chleba, šalvii, trochu mlieka alebo vody a jedno alebo dve vaj-

cia, múky, to všetko dobre smiešame a z tak pripraveného cesta robíme kar-

bonátky, ktoré sa môžu v múke obali alebo len tak osmaži. Karbonátky

dajú sa do horúcej mastnoty, na oboch stranách sa osmažia a prikryté na

miernejšom ohni dokonale sa prepeú. Také karbonátky môžu sa robi aj

z pozostalého mäsa, vareného alebo peeného, ktoré práve tak chutnajú, jako

zo sviežeho mäsa. Ku karbonátkam môžeme zrobi bielu omáku zo smota-

ny, ktorá sa robí z mlieka, masla, múky soli a piepru.

TEACIA SEKANINA.
Vezmite 3 funty teacieho mäsa, funt slaniny, 6 krekersov na drobno

rozvakaných, 3 dobre roztrepané vajcia, '/4 lyžiky piepru a pol lyžiky

soli. Namiesto slaniny môže sa da trochu masla a pre lepšiu chu citrónová

kôrka, cesnak, cibuka at. Posekané mäso so všetkým sa dobre rozmieša,

sformuje sa chlebík a peie asi tri hodiny v miernej rúre. Na povrchu má sa

vidlikou prepicha, aby sa mastnota vypiekla.
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HOVÄDZIE ADVIENKY.
Ladvienky moíme v studenej vode asi za hodinu, potom ich na tenké

hstky rozkrájame, dáme na randlicu kúsok masla, piepru, na drobno rozkrá-

janej cibule, strúek cesnaku, tiež na drobno porezaného, trochu kmínu, to

všetko rozmiešame a vložíme do toho adviny, ktoré potom dusíme. Ke
sú už skoro hotové, poprášime ich múkou, osolíme, okoreníme, pridáme tro-

chu smotany, polievky alebo vriacej vody a necháme ešte trochu dusi, aby

advienky dostatone zmäkly.

1
ADVIENKY SO SMETANOVOU OMÁKOU.

Ladvienky moíme v studenej vode za jednu hodinu, potom ich rozkrá-

jame na listky, dáme do hrnca, nalejeme na ne studenej vody a necháme

vari. Pri varení povstáva na povrchu mnoho peny, ktorá sa má sbera a

odstráni. Potom osolíme, pridáme 2— 3 lyžky octa, kúsok citrónovej kôry,

bobkový list, 6 zrniek nového korenia (allspice) 4 hrebíky, na drobno po-

krájanú cibuu a lyžku masla, zakryjeme pokrývkou a necháme vari. Ke
sú mäkké rozmiechame lyžku múky v jednej šialke smotany, to zamiešame

do advín, ešte za chvíku povaríme, potom odstavíme, vrazíme jeden žltok

z vajca, rozmiešame a nesieme na stôl.

HOVÄDZÍ JAZYK SO SMETANOU ALEBO S CHRENOM.
Jazyk varí sa na spôsob hovädzieho mäsa kým nezmäkne. Potom treba

2 neho sa povrchnú kožu rozkrája ho na dlhšie kúsky a posypa kôprom.

K tomu môže sa prida kôprová, sardelová alebo chrenová omáka.

PEENÁ SEKANINA.
Studené mäso, ku príkladu zbytky, sa usekajú; oškrabeme a ustrúhame

asi 6 vekých surových zemiakov a pridáme k ním dve alebo tri vajcia, use-

kanej cibule, 2 lyžky múky, soli a piepru da chuti. To všetko smiešame do-

hromady a v dobre vymastenej panvici v rúre upeieme.

DUSENÝ HOVÄDZÍ JAZYK.
Var celý hovädzí jazyk za pol hodiny a ke je veký za hodinu. Ne-

chaj ho vychladnú, olúpaj z neho kožu a na kúsky ho rozkrájaj. Teraz daj
na dno kastróla nakrájanú slaninu, niekoko kúskov teacieho mäsa jestli

máš po ruke, pridaj dve mrkve, štyri cibuky na kúsky pokrájané, trochu ty-

mianu a hrebíku, na to potom polož jazyk a vlej toko hovädzej polievky,
až je jazyk úplne zakrytý a dus ho tak dlho až zmäkne, o trvá 3—4 hodiny;
asom prilievaj trochu hovädziej polievky a šavu z jedného citróna. Ke
jazyk náležité zmäknul, vyber ho von a usporiadaj na mise. Potom omáku
pretla cez sito, polej ou trochu jazyk a ostatnú podaj na omákovej mise.

(pi. Rosika.)

PEENÁ BRAVOVINA.
Pekný 3—4 funtový kus mäsa soou a cesnakom v masle roztretým,

našuchaný vložíme na peká, podlejme trochu vody, octu, pridáme kmínu a
necháme piec. Poas peenia mäso asto obraciame a vodou podlievame,
aby sa nepripálilo. Ke je mäso dopeené, pokrájame ho na pekné kúsky.
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dáme na misu, polejeme omákou, v ktorej sa mäso pieklo a s kapustovým
šalátom nastolíme.

BRAVOVÝ ODSEK.
(Pork Chops.

)

Mäso sa umyje a na randlici po kúsku jedon k druhému usporiada.

Potom sa posype korením, soou a asi 4—5 lyžkami vody podlej e. Ke sa

voda vysmaží poína sa sadlo vypeka, o jestli sa nestáva, treba prida
nieo sadla. Ke sú odseky po oboch stranách vypeené, hotové, vyberú

sa na misu, do mastnoty prileje sa vriacej vody, pridá pol lyžice múky, omá-
ka sa osolí, dobre rozmieša a naleje na odseky.

BRAVOVÉ KOTLETKY.
Kotletky sa osolia, okorenia, omoia v rozmiechaných vajciach, pová-

ajú v ostrúhanom chlebe alebo v žemových omrvinkách a v rozpálenom

sadle alebo masle do zlato-žlta usmažia. Usporiadaj ich potom na miske,

obklad' zeleným petržeom a zemiakovými kroketkami alebo pridaj omáku
jako k teaciemu mäsu. Rozrež citróny na štvrky a usporiadaj ich vencovite

okolo mäsa.

SVISKÝ SYR, ALEBO "PRESVURŠT".
Odpadky zo sviského mäsa, slanina, koža zo slaniny a da úbosti aj

niekoko teacích nožiiek sa dokonale uvarí. Mäsa sa poseká sekáom na

dos hrubé kúsky a koža zo slaniny i teacie nôžky sa posekajú na drobno.

Slaninu rozkrájame na dos veké kocky, dáme to všetko dohromady, oko-

reníme, soou, iernym korením (pieprom) koriandrom, dobre premiešame

a napcháme do dobre vyisteného sviského bachora alebo do hävädzieho

reva. Po tom varme bachor v mierne sa variacej vode za pol alebo tri

štvrte hodiny. Ke je dovarený, vezme sa von a omyje sa na stole. O pol

hodiny položíme na dosku a obažíme kameom, aby sa stlail. Bachor

ke sa zaudí, tak ho možno dlho udrža.

VARENÁ ŠUNKA.
Šunka sa má najprv dobre vymoi, umy; potom sa dá do hrnca, zaleje

vodou tak, aby ou celkom bola pokrytá a varí sa 2—4 hodiny, až zmäkne.

Ke je vemi slaná, voda sa má slia ke je šunka na poly varená, potom
naleje sa na u istá vriaca voda. Poas varenia má sa niekokoráz obráti

lebo asto sa pripáli a má sa dolieva obas teplej vody. Ku šunke dobre je

doda ierneho celého korenia. Odvar, v ktorom sa šunka varila môže sa

pripravi takto: Rozmiešame šialku múky v dvoch šialkach studenej vody,

k tomu prilejeme kyslej smotany alebo mlieka a do polievky zvona pri usta-

vinom miešaní vlejeme. Potom pridáme ešte trochu octu da chuti, zava-

ríme a s chlebom v masle vypraženým alebo žemou nastolíme. Šunka môže

sa da na stôl s chrenovou omákou alebo s jednoduchým ustrúhaným chre-

nom, s troškou kyslej smotany rozmiešaným a da chuti osoleným.

ŠUNKA S VAJCIAML
Z varenej šunky narežú sa tenké okrajce, ktoré v kastrolku na roztope-
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nom, dobre horúcom masle usmažíme. Potom na každý kúsok položíme jed-

no "sadené" vajce (Vi "sadené vajcia") a dáme na stôl.

ŠUNKA S VAJCIAMI SMIESANÁ.
Varená šu\|ka sa na drobno poseká a v rozpálenom masle na randlici

posmaží. Potom vrazíme do nej vajcia a dobre rozmiechame. Na funt šun-

ky berie sa obyajne asi 6 vajec. Niektoré gazdinky pridávajú k tomuto

jedlu pažítku alebo petrže na drobno posekaný.

BRAVOVINA VARENÁ.
Uvar kus bravovej hlavy a kus mäsa od krku, rozkrájaj mäso na kúsky,

usporiadaj pekne na teplej mise a daj k nemu ustrúhaný chren. (Pi. Rosika.)

VIEDENSKÉ TEACIE l^OTLETKY.
(Schnitzel.)

Z teacieho stehna narežeme tenké kotletky, dobre ich poklepáme, oso-

líme, pováame v múke, ponoríme do rozbitého vajca, omrvinkami chlebo-

vými posypeme a v masle alebo v sadle dobre rozohriatym do žlta usmažíme.

Ke sú hotové, dáme ich na misu, rozkrájame niekoko citrónov na štvrky

a tie vencovite okolo mäsa pokladieme.

ADVINOVÁ TEACIA PEIENKA.
Dobrý kus mäsa s advienkou omyjeme, osolíme a iernym korením

okoreníme. Potom dáme na peká, podlejeme vody, na vrch dáme niekoko
kúskov masla a necháme v rúre piec. Ke sa jedna strana vypiekla, obráti-

me na druhú stranu a s asu na as polievame roztopeným maslom. Ke
je skoro hotová, posypeme s chlebovými omrvinkami, podlejeme ešte trochu

vody, omákou v ktorej sa peienka peie polievame. Ke sú omrvinky na

mase ervené, dáme mäso na misku, podlejeme omákou a nesieme na stôl.

K peienke môže sa da šalát at.

TEACIE STEHNO PEENÉ.
Teacie stehno sa omyje, osuší, osolí, okorení, dá sa na peká s nakrá-

janou cibuou, jedným bobkovým listom, potom podleje sa trochou vody,
doda dve dobré lyžky masla alebo masti a nechá sa piec asi za dve hodiny,
obracajúc s boka na bok, aby sa s každej strany pekne vypiekla. Pri dope-
ení posype sa strúhanou žemou alebo chlebom, okladie s maslom a nechá
ešte za chviku piec. Poas peenia má sa s vlastnou šavou viac ráz polie-

va a jestli by sa šava vyvarila, podlejme ju vriacou vodou alebo polievkou.

Nastolí sa s omákou, v ktorej sa teacina piekla.

TEACINA SO SMETANOVOU OMÁKOU.
Teacie mäso sa omyje, na kúsky pokrája a nasolí. Na randHcu dáme

sadla alebo masla, pridáme k nemu na drobno sekanej cibuky, na to mäso
a necháme piec; teraz pridáme piepru, všetko dobre rozmiešame a necháme
ešte za chviku povari. Potom mäso dáme na misu, pekne usporiadame,
omáku na to cez sitko precedíme a so zemiakmi pekne osmaženými, alebo
knédlikmi, nastolíme.
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TEACINA S PAPRIKOU.
Omyj dva funty teaciny, rozkrájaj na kúsky, daj na randlicu 2 dobré

lyžky masla, jednu na drobno porezanú väšiu cibuu alebo dve menšie a ke
sa maslo zaína peni pridaj mäso, oso, prikryj a nechaj dusi až zmäkne.

Potom pridaj pár lyžiek hovädziej polievky, trochu múky, posyp paprikou,

pridaj kyslej smotany a ešte za chviku povar. Mäso potom dá sa na misu

a omákou poleje.

TEACÍ MODZOG S VAJCIAMI.
Teací modzog dá sa do teplej vody, kožtika sa z neho stiahne a mo-

dzog dobre umyje. Daj na randlík dobrú lyžku masla, na drobno rozseka-

nú cibuku; modzog oso, kore a vlož na maslo a rozmiešaj; ke je hotový,

vraz k nemu 4 vajcia a dobre rozmiešaj.

TEACIE PEENÉ JATRÁ SO SLANINOU.
Usmaž asi 6 tenkých dlhých kúskov slaniny, daj na misu a odstav ich

na teplé miesto. Vlož do mastnoty, zo slaniny vypraženej, jatrá, na kúsky

nakrájané, oso, okore, popráš múkou a pridaj trochu kmínu a pažítky. Ke
sú jatrá hotové, pridaj ku slanine a nes za tepla na stôl.

TEACIA PEIENKA.
Teacia hru alebo as od advín (sviekovica), z ktorej sobral sa

tuk a kožka, dobre sa omyje, nasolí, paprikou našuchá, slaninou popreahuje,

potom dáme mas na randlicu, pridáme koreniny a zeleniny jako sme to opí-

sali pri sviekovici, mäso vloží sa na mas a nechá piec za 1—2 hodiny. Ke
je peienka mäkká, podlej e sa kyslou smotanou s lyžkou múky zatrepanou a

ke sa ešte trochu povarí, dáme na stôl zo zemiakmi, jablkovou odvárkou,

šalátom alebo varenými strukovinami.

TEACIA HRU NAPLNENÁ.
isto omytú hru nasolíme, hore na najtenšej asti nadrežeme, pripra-

víme nádievku z olúpaných a na drobno pokrájaných jabk na masle usma-

žených, ku ktorým pridáme strúhaného chleba, vajce, nieo škorice, cukru,

piepru a soli. Teacia hru na masti do žlta upeieme, pri om ju pilne po-

lievame a jestli treba, vriacou vodou podlievame. (Bilz.

)

TEACIE MÄSO S BIELOU OMÁKOU.
( Frikassované.

)

K tomu hodí sa zvlášte predok z teacej hrudi a berie sa na 6 osôb asi

4 funty. Mäso v slanej vode a v zelenine uvaríme, o trvá asi % hodiny,

potom ho z polievky vyberieme a vložíme do studenej vody, aby zostalo

pekné, biele, po om ho na kúsky pokrájame. Teraz pripravíme nasledujú-

cu omáku: Rozpustíme na randlici dve dobré lyžky masla, pridáme soli,

niekoko malých cibuli, hrebíkom nastrkaných, petržea, 1 bobkový list,

trochu muškátového kvetu a necháme všetko dohromady smiešané pari.

Potom pridáme poznenáhla, neustále tým miešajúc, 3 lyžky múky, prilievanie

do toho vriacu polievku, v ktorej sme trochu masla rozpustili, pridáme ešte

pohár vína, alebo šavu z jedného citróna, alebo trochu octu. Ke omáku
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od oha odstavíme, môžeme do nej zamieša jedno alebo dve vajcia a ešte

trochu pri ustavinom miešaní povari. Mnohí pridávajú k omáke pol pinta

smotany na miesto vajec; smotana je výhodnejšia preto, že sa nesrazí tak,

jako vajcia. Omáka sa potom cez sitko precedí, dá sa do nej mäso a ešte

sa trochu povarí. (Pi. Petzoldová.

)

JAHAIE ALEBO ŠKOPOVÉ STEHNO
S KYSLOU OMÁKOU.

Vezmi jahacie alebo škopové stehno, ois, odstra kožtiky a loj, daj

do kastróla kúsok masla alebo inej masti, dve cibuky, vlož na to stehno a

nechaj ho dusi kým nezmäkne, pri om musíš ho podlieva polievkou, aby

sa nepripálilo. Potom nalej na mäso polovicu polievky a polovicu vínneho

octu a nechaj trochu povari; teraz vyber stehno a daj na iný kastról; do

omáky pridaj kyslej smotany, to hnedou zápražkou zapraž, nechaj ešte tro-

chu povari, potom prece na mäso, daj k tomu trochu citrónovej korky,

trochu nového korenia, nechaj ešte povari a nes na stôl. (Venkov.

)

SMAŽENÉ ŠKOPOVÉ KOTLETKY.
Kotletky po oboch stranách sa osolia, okorenia iernym korením, v roz-

bitom vajci pomoia, v ustrúhanom chlebe pováajú a v dobre horúcej masti

pekne do žlta vypeú. Dávajú sa s paradajkovou omákou, šalátom at.

ŠKOPOVÝ PAPRIKÁŠ.
Škopové mäso na kúsky pokrájame, umyjeme, dáme na randlicu, pridá-

me trošku vody a osolíme. Ke sa voda vyparila a poína sa smaži v svo-

jej masti, pridáme na dlhé, tenké kúsky rezanej cibuli, potom pridáme jednu

lyžku papriky, podlejeme trochu vody a necháme dusi až zmäkne, z asu na

as potriasajúc randlicou, aby sa mäso smiešalo. Potom pridáme istých,

oškriabaných a umytých, na kocky porezaných zemiakov a ke i tie sú doho-

tovené, dáme všetko na misu a nastolíme.

ŠKOPOVÉ KOTLETKY SO SMETANOU.
Zo škopového stehna narežeme kotletky, dobre ich naklepeme a osolí-

me. Potom na drobno porezanú cibuku v masle upražíme, pridáme k nej

trochu papriky, na to škopové kotletky a necháme ich zakryté do mäkka
dusi. Pridáme kyslej smotany, ešte trochu dusíme a s varenou ryžou na-

stolíme.

ŠKOPOVINA SO SLADKOU KAPUSTOU.
Mäso sa na kúsky poreže a uvarí v slanej vode. Kapusta sa na kúsky

rozkrája a dá sa do hrnca, pridá sa k nej trochu kmínu, neleje vody a uvarí

do mäkka. Ke je mäso i kapusta hotové, zrobíme zápražku z masla, múky
a papriky, zalejeme mäsovou polievkou, pridáme mäso, kapustu, smotanu,

necháme ešte zavari a potom môžeme da na stôl.

ŠKOPOVÝ PAPRIKÁŠ SO SMOTANOU.
Mäso na kocky porežeme; na randlicu dáme dobrú lyžku masti a na

drobno posekanú cibuu; ke sa tá trochu popražila, pridáme lyžiku Daori-
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ky, osolené mäso, trochu vody, pokrývkou zakryjeme a necháme dusi, tak

aby dos omáky zostalo pod mäsom. Ke je mäso mäkké, pridáme smota-

ny a s haluškami nastolíme.

VYPRÁŽANÉ KURATÁ.
Mladé kuratá pekne oistíme, rozlánkujeme na kúsky, dobre omyjeme

a necháme stá v dos slanej vode. Medzitým nastrúhame si zo žeme alebo

zo starého chleba omrvinky, na druhej misoke rozbijeme pár vajec a na tre-

tiu misoku dáme múky. Ke sme s tým hotoví, dáme na randlicu hodne

sadla alebo masla a ke je dobre horúce, pováame kuracie kúsky najprv

v múke, potom zanoríme do vajec, aby Sa kuracina dobre ovajila, potom
posypeme omrvinkami a kladieme do randlici a do zlato-žlta vypražíme. Ke
sú pekne upražené, vyberieme ich z masti, usporiadame na mise, zeleným, na

drobno posekaným petržeom posypeme a za tepla nesieme na stôl.

PEENÉ KURATÁ.
Dobre oistené kuratá omyjeme, osolíme, dáme na peká, pridáme tro-

chu vriacej vody, niekoko kúskov masla a necháme piec; poas peenia
polievame ich maslom a vypeenou šavou, aby sa nepripálily a možno ich

posypa i chlebovými omrvinkami. Potom rozrežeme ich na štvrky, na mise

usporiadame, polejeme omákou, v ktorej sa piekly a nastolíme.

^

PEENÁ MORKA. (Puka.)
Dobre oistenú a omytú morku dáme na peká, posypeme iernym ko-

rením, osolíme z dnu i zvonku, vložíme do vnútra masla i na vrch položíme

pár kúskov, podlejeme šialkou vody a necháme piec asi za hodinu alebo

viac. Morka má sa polieva vypeenou šavou s asu na as. Ke je hoto-

vá, narežeme úhadné kúsky, dáme na misu s omákou, v ktorej sa morka
piekla a k mäsu brusinkovú omáku (Cranberry Souse), ktorá sa takto robí:

Brusinková omáka: Var dve šialky cukru a brusinkovú už hotovú ša-

vu (Cranberry juice) za 7 minút, pridaj lyžku masla dobre rozmiešaj a omá-
ka je hotová. Môže sa robi na miesto brusinkovej šavy i z erstvých bru-

siniek, ktoré sa najprv varia a potom pridá sa do precedenej šavy cukor a

maslo jako vyššie bolo opísano.

KURACÍ PAPRIKÁŠ S TRHANCAMI.
Kuru na kúsky rozlánkuj alebo jestli je menšia, na štvrky pokrájaj;

daj na randlicu lyžku masti, pokrájanej cibuli a papriky, na to kuru, ktorú

osolíš, pokryješ pokrývkou a necháš dusi. Ke sa voda vyparila, podleješ

vodou tak, aby kura s ou zakrytá bola a dotia ju dusíš, až zmäkne. Potom
z cesta taháš trhance, v omáke ich zavaríš a ke i tie sú hotové dáš na stôl.

KURACÍ PAPRIKÁŠ SO SMOTANOU.
Kuru na kúsky rozlánkujeme; na randlici rozpustíme lyžku masti, v kto-

rej na drobno sekanú cibuku usmažíme, pridáme lyžku papriky a vložíme

do mastnoty rozlánkovanú a nasolenú kuru, zakryjeme a necháme ju dusi.

Aby sa nespálila, podlievame trochou vody a ke je mäso mäkké, pridáme

kodne smotany a s haluškami nastolíme.
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KURA S RYŽOU.
Uvaríme šialku istej dobre vymytej ryže tak, aby celá zostala, potom

rozmiešame v hrneku tri vajcia s kúskom masla a trochu hovädziej polievky

okoreníme; vlejeme na to ryžu, pridáme lyžiku zeleného petržea na drobno

posekaného a zvona pomiešame. Teraz uvarené kuratá dáme na misu, po-

kryjeme ryžou a nastolíme. (Pi. Rosika.)

KROKETKY Z DRÚBEŽNÝCH ZBYTKOV.
Usekaj dve šialky mäsa zo zbytkov drúbeže. Utri lyžku masla s dvoma

lyžkami múky, vmiešaj to do dvoch šialok horúceho mlieka a var za stáleho

miešania, aby sa to nepripálilo, až zhustne na omáku. Oso to sekané mäso,

okore bielym tleným pieprom a trochou papriky, pridaj trochu strúhaného

muškátového orieška, lyžku na drobno sekaného petržea a lyžku posekanej

cibuky. Dobre všetko do mäsa zamiešaj, pridaj k mäsu tú omáku a opä
dobre premiešaj a nechaj vystydnu. Ke vystydlo, rob malé kroketky

menšie než dla, omo ich vo vajci, oba chlebovými omrvinkami a usmaž

v horúcej mastnote.

PEENÚ HUS.
Dobre oistenú a vymytú hus zdnuká i zvonku nasolíme, dáme na peká,

podlejeme trochou vody, vložíme do rúry a necháme zvona piec. Potom
ju obrátime a obas polievame jej vlastnou šavou; sadlo slejeme a na rých-

lom ohni dopeieme. Poas peenia má sa hus vidlikou prepichova, mas
sa lepšie vypeie a pokožka na husy stane sa krehšia a chutnejšia. K husy

dávajú sa obyajne knédliky alebo dusená kapusta at. (Pi. Rosika.)

PEENÁ KAKA.
Kaka peie sa tak, jako hus. Môže sa naplni tými samými nádievka-

mi, jaké sú predpísané pri husy. Kaka vemi dobre chutná s varenými sliv-

kami, ku ktorým poas varenia dodali sme trochu cukru a koreniny.

NÁDIEVKA K MORKE.
Vezmi tri šialky strúhaného bieleho chleba, daj na misku, rozbi do neho

dve vajcia, oso a okore, pridaj kus masla a toko mlieka, aby bola nádiev-

ka tak hustá, jako obyajné cesto na knédliky. Zamiešaj lyžku spráškovanej

šalvije, napl morku nádievkou, zaši a upe, jako pri peení morky. (Pi.

Košická.

)

HUS S JABLKOVOU NÁDIEVKOU.
Priprav hus k peeniu a napl nasledujúcou nádievkou: Vezmi dve

šialky dusených, dobre rozmiešaných jabk, primiešaj k nim šialku strúhaného

chleba, trochu šalvijových spráškovaných listov, drobno rozsekanej cibuky
a trochu papriky. Napl hus, zaši a nechaj ju piec. (Pi. Rosika.)

HUSIE DROBKY S RYŽOU.
Var drobky s trochu celerom a petržeom, oso, okore a uvar do mäk-

ka. Daj na randlík tri lyžky masla, šialku ryže dobre preistenej a omytej,

pridaj k nej niekoko lyžiek polievky, soli, dus na miernom ohni; daj pozor.
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aby sa nepripálila, pridávajúc viac polievky alebo vriacej vody jestli treba.

Potom zapraž bielou zápražkou, ktorú polievkou rozriediš, okore, oso a

ešte trochu povar. Daj na misu drobky, polej omákou, oblož vencovite

ryžou, alebo rozmiešaj všetko dohromady, pridaj trochu zeleného, na drob-

no sekaného petržea a trochu muškátového kvetu.

DUSENÉ HOLUBY.
Ois holuby, pokrájaj na štvrky, daj na randlík masla, pridaj drobno

sekanej cibule, dva bobkové listy, tymianu, celého ierneho korenia, zázvoru,

trochu vinného octa, prikry pokrývkou a nechaj dusi. Potom ich vyber na

iný randlík, prece na ne šavu, ešte trochu podus a s knédlikami, rezanca-

mi alebo trhancami nes na stôl.

ZVERINA DUSENÁ.
Zverina, z ktorej vybraly sa kosti, dobre má sa vymy, slaninou popre-

ahova a nasoli. Na rajnicu dáme masla, slaniny, cibule, koreniny, citróno-

vej kôry a na tom dusíme zverinu. Ke sa trochu odusila, podlievame po--

lievkou z vyrezaných kostí, ktoré sme uvarili. Omáka sa zapraží, polievkou

rozriedi, pridá sa k nej i nieo vína a páleného cukru, citrónovej korky, octu,

potom ešte za chvíku povarí a precedí sa.

NAPODOBENÁ ZVERINA.
Nakrájajte studenú škopovú peienku na tenké kúsky a nechajte dô-

kladne prehria v omáke da nasledujúceho pomeru: 2 lyžky múky, 2 lyžky

masla, lyžku kúpenej peprnej omáky k mäsu (predáva sa v grocerach)

šialku vody alebo polievky. Zrobte zápražku z múky a masla, pridajte za

stáleho miešania vodu alebo polievku, potom pridajte ostatné súiastky a ked*

zaína vre dajte do toho mäso povarte za chvíku a neste na stôl.

SRACINA A JELENINA PEENÁ.
Sracina alebo jelenina oistí a umyje sa; kožtika sa stiahne, mäso so

slaninou sa popreahuje a osolí. Daj na peká rozkrájanej mrkvy, petržea,

dva bobkové listy, hrebíku a piepru. Vlož na to sracinu a zalej kvartom

vínneho octa, dobre prikryj a nechaj tak do druhého da stá; potom mäso
vyber, daj na peká, podlej trochou tej šavy a trochou vriacej vody, pridaj

kúsky masla a nechaj v rúre po oboch stranách zvona do mäkka upiec;

potom vyber mäso daj na misu a podlej omákou.

SMAŽENÉ VEMÄNO.
Uvar vemäno do mäkka v slanej vode, potom orež z neho všetky kož-

tiky, rozkrájaj na tenké kúsky, trochu oso, oba v múke, potom v roztre-

panom vajci a konene v chlebových alebo žemových omrvinkách a upraž

v horúcom masle alebo v inej masti do zlatožlta. Vemäno tak smažené dáva

sa so zeleninou, mrkvou at.

PEENÝ ZAJAC.
Z oisteného a dobre premytého zajaca stiahneme modrú (belavú)

kožu, potom dáme na randlík soli, octu, vody, cibuli, citrónovej korky a ša-
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vy a niekoko zrniek ierneho korenia. Zajaca do tej tekutiny vložíme za pol

hodiny varíme, potom odstavíme a necháme stá do druhého da. Prv než

by sme ho piekH, zadok a stehná popreahujeme slaninou a potom zvona
peieme a poas peenia pácom polievame. Ke je mäso mäkké, pridáme

smotany, ešte trochu povaríme, konene mäso na misu kladieme, omáku
precedíme a polejeme ou zajaca, povrch obložíme rozkrájaným citrónom

a dáme na stôl.

DUSENÝ ZAJAC, SRNA ALEBO JELE.
Kus zveriny rozdelíme na toko kusov koko potrebujeme. Na randlicu

dáme hodný kúsok masla, pokrájaného citrónu, dve lyžky cukru, trochu no-

vého korea a niekoko jalovcových jahôd; vložíme na kusy porezané mäso,

prilejeme vriacej vody, pri stálom polievaní mäso necháme dusi. Pred do-

hotovením polejeme mäso dobrou sklenicou vína alebo octom, vodou rozrie-

deným a dusíme až mäso zmäkne, ktoré potom na mise usporiadame, omá-
ku na precedíme a s dusenými zemiakmi, rezancami, trhancami, knédlikami

alebo kapustou nastolíme.

X. RYBY, OSTRICE, RAKY, ŽABY.

ŠUKA SO SARDELOVOU NÁDIEVKOU.
Sedem alebo osem sardel tréme s maslom. Potom utleme v mažiaru

žltku zo 6 na tvrdo varených vajec, pridáme k nim z jedného citróna kôru,

trošku muškátového orieška alebo kvetu a všetko so sardelami utleme, tou

hmotou šuku naplníme a zašijeme. Teraz dáme na randlicu kus masla, šu-

ku na maslo vložíme, necháme piec a poas peenia polievame kyslou smo-

tanou.

VARENÁ RYBA.
Jakákovek ryba, jestli je dos tuhá môže sa vari a síce takto: Ryba

sa dobre oistí, vymyje, na kusy poreže a v slanej vode uvarí. Potom sa dá

na misu a k nej pridáva sa na omákovej misoke rozpustené maslo, alebo

niektorá z rybacích omáiek.

Omáku môžeme takto zrobi: Vezmeme vajcia na tvrdo varené, dobre

ich rozsekáme, primiešame 2 lyžky masla (na 6 vajec) lyžiku piepru, trochu

soli, pol lyžiky horice a toko mlieka, aby z toho dobrá omáka povstala.

Omáka sa povarí, vleje na rybu a dá na stôl.

VYPRÁŽANÝ KAPOR (Carp).

Oistený kapor sa na kúsky pokrája, v studenej vode omyje, osolí, oko-

rení a nechá stá za pol hodiny. Potom sa obalí v múke, do vajca zamoí,

chlebovými omrvinkami posype a v horúcej mastnote do žlta usmaží.

PEENÁ LUPIA (Bass).

Ois lupicu i z dnuká i zvonku, dobre vymyj, naso a nechaj dve hodi-

ny leža. Daj na kastról jednu cibuu, jednu mrkev, pol celera, všetko na

listky nakrájané, pridaj kúsok masla a usmaž; pridaj k tomu dve lyžky bielej
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múky, nalej potom na to pint polievky, kávovú sialku octu, skleniku vína,

pridaj niekoko zrniek piepru, jeden bobkový list a nechaj to za pol hodiny

vari; potom vymaž peká maslonn, daj do neho kúsok nakrájaného celeru

a petržea, vlož na to šuku a upe ju v rúre, pri om ju maslom pomaž, ke
je dohotovená, vyber ju pozorne, nakrájaj na pekné kúsky a usporiadaj na

mise. Omáku cez sitko prece a polej ou rybu.

PEENÝ LOSOS S MAJONÉZOM.
Z pekného lososa (Salmon) nakrájaj malé, na dva prsty široké kúsky,

oso a upe na masle; daj na misu, polej roztopeným maslom, vytla na u
šavu z niekokých citrónov, posyp citrónovou kôrkou na drobno nakrájanou

a kôprom, jako tiež novým korením, pieprom a hrebíkom, posyp tým všet-

kým rybu a nechaj ju za niekoko hodín leža. Potom vyber rybu, daj na

misu, nalej na prostred majonézovú omáku a okrášli zeleným petržeom.

VARENÝ OKÚ.
Rozkrájaj na rezance dobre oistenú mrkev, petržeový kore, celer,

daj do hrnca s kúskom masla, pridaj k tomu zelený petrže, piepru a soli a za

chvíku dus; potom nalej na to kvárt vody a povar. Medzitým ois a dobre

vymyj okúny, naso ich, vlož do randlici, nalej na ne tú varenú, precedenú

zeleninu, dobre to priklop a nechaj do mäkka dusi. Daj na misu a omáku
so zeleninou na ne. (Pi. Rosika.)

SMAŽENÝ OKÚ. (Ferch.)

Pokrauj tak, jako bolo opísano pri vyprážanom kapre.

VARENÁ LUPIA. (Bass.)

Vekú lupicu rozkrájaj na kusy, dobre umyj a naso. Nalej na randlicu

dobre solenú vodu, svár ju, pridaj lupicu a var za Y^ hodiny. Medzitým ro-

zotri kus masla so šavou jedného citróna a nechaj to za chvíku dusi. Vy-
ber lupicu na misu, polej ju tým maslom a posyp strúhanou smaženou žem-

likou.

VARENÁ BELICA. (White Fish.)

Oistenú belicu var v slanej vode, do ktorej pridáš trochu citrónovej

šavy, cibuky a petržea na drobno rozsekaného. Ke sa ryba dovarila,

vyber na misu, polej rozpusteným maslom, v ktorom sa pražil na drobno po-

sekaný petrže a daj na stôl.

PSTRUH S VÍNOM.
Oistený, nasolený a na kúsky porezaný pstruh dá sa na randlicu s drob-

no porezanou cibuou a zaleje vínom; pridáme bobkové Jisty a necháme za

Ya hodiny vari. Teraz rybu vyberieme na misu, polejeme omákou a mô-
žeme ju hne nastoli.

PEENÝ SLED. (Haring).

Sle moí sa niekoko hodín vo vode alebo v mlieku. Potom ho z vo-

dy vyjmeme, od šúp oistíme, kosti odstránime, stredok dobre vymyjeme,
pováame v múke, potom vo vajciach a konene s chlebovými omrvinkami

posypeme a v horúcej masti usmažíme.
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MARINOVANÉ SLEDE. (Haringy).

Slede namoíme do vody a necháme ich stá asi za 24 Kodín. Potom
ich dokonale oistíme i z dnu i z vonku, kožu stiahneme, kosti odstránime a

ešte raz omyjeme. Mle vyberieme, pridáme cibuli, octu vodou roztriede-

ného, slede dávame do nádoby a na ne sa nasype piepru, bobkových lístkov,

hrebíky, nového korenia, pokrájanej cibule a nieo citrónovej kôry a pole-

jeme všetko tak, aby dos hodne jušky bolo.

INÝ SPÔSOB.
Stiahni so sleov kožu, ois dokonale, umyj a namo do mlieka, v kto-

rom stoja za 1 2 hodín. Teraz ich dobre umyj, mlie daj do hrneka, kosti

z nich vyber, milie dobre rozotri a pridaj octu a vody, dobre rozmiešaj až

zhustne. Vylož dno hrnca na listy pokrájanou cibuou, na ne daj slede, ci-

trónovej kôry, niekoko bobkových listov, piepru, kôpru a nového korenia,

nalej na to tú octovú omáku a nechaj niekoko hodín stá. Potom sa môže
užíva.

PRÍPRAVY MORSKÝCH RÝB.
Ryby vypytváme, vymyjeme, na kúsky porozrezujeme, alebo necháme

v celosti a v slanej vode moíme. Potom varíme ich vo vode a pridáme

k ním cibuli, soli, piepru, bobkového listu, petržea at. Pridá sa k ním roz-

pustené maslo a dajú sa na stôl s osolenými zemiakmi.

USTRICE S OMÁKOU.
Ustrice z jednej plechovky (alebo dva tucty erstvých ústric) varíme

za chvíku v ich vlastnej šave; potom ustrice vyberieme a do šavy pridáaie

soli a piepru da chuti, masla jednu lyžku, šavu z jedného citróna, lyžku

múky rozmiešanej so šialkou smotany a dve rozmiechané vajcia a za stáleho

miešania dusíme. Ustrice vložíme na teplú misu, polejeme ich omákou a po-

sypeme na drobno rezaným petržeom.

PRAŽENÉ USTRICE.
Dva tucty ústric osušíme, osolíme a okoreníme. Potom jednu za dru-

hou v múke poválame, v rozmiešanom vajci ponoríme, ustrúhaným chlebom
alebo žemovými omrvinkami posypeme a v rozpeenom masle alebo v inom
tuku do žlta vypražíme.

Ostrice s mliekom.
Na pintovú plechovku ústric var kvárt mlieka tak, aby neprismudlo.

Vezmi lyžku masla a malú lyžiku múky, dobre roztri a zamiešaj do variace-

ho mlieka. Ke mlieko zovrelo vlej d.o neho ustrice s trochou šavy z nich

a náhle sa poínajú ku povrchu dvíha, odstav, oso, opepri a nes na stôl.

(Pi. Rosika.)

MUŠOVÁ DUSENINA.
(Clam Chowder.

)

Daj na dno hlbokého kastróla pol funta na kúsky pokrájanej údenej

slaniny alebo šunky, tri na drobné korky pokrájané zemiaky, posyp na drob-
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no sekanou cibuou, tymiánom, majoránom, zelenou pažítkou, pieprom a

soou. Potom daj vrstvu teacieho mäsa (jeden funt) na kocky porezaného,

dve šialky dusených alebo nakladaných paradajkov a vrstvu na drobno nase-

kaných 50 mušlí (Clams). Zalej to všetko vriacou vodou, ale len toko, aby

sa hmota pokryla, prikry dobre a nechaj na miernom ohni zvona vari pol

hodiny bez miešania. Potom pridaj dve šialky mlieka, 6 práškovaných kre-

kersov, dobre zamiešaj, var ešte 10 minút a hne nes na stôl; paradajky

môžu sa vynecha. (Pi. Rosika.)

VARENÉ RAKY.
isté raky dajú sa do dobre slanej vriacej vody, nechajú sa v nej za

štvr hodiny vari, potom sa vyberú na misu a dajú sa zeleným petržeom
>- obložené na stôl. Pridáva sa k ním obyajne, rozpustené horúce maslo.

VYPRÁŽANÉ ŽABY.
Stehná žabacie nasolíme, polejeme trochou oleja a citrónovej šavy,

posypeme posekanou cibuou a zeleným petržeom a necháme ich v tom asi

hodinu marínova. Potom ich vyberieme na istý obrus, poprášime múkou,

v rozmiešanom vajci omoíme, v ustrúhanej žemli pováame a v rozpustenom

horúcom masle do zlato-žlta upražíme. Potom ich na mise pekne usporiada-

me, citrónom, na štvrtky porezaným obložíme, petržeom posypeme a s pa-

radajkovou omákou (Ketup) dáme na stôl.

XI. ŠALÁTY.

CVIKLOVÝ ŠALÁT.
Cviku oistíme, umyjeme, uvaríme a olúpame. Pokrájame ju na ko-

lieska a žatým oškrabeme chren a tiež na kolieska ho pokrájame. Potom dá-

me jednu vrstvu cvikli do hrnca, na to chrenu, kmínku, hrebíka a soli, potom
zase cvikli a zase chrenu, kmínku a soli a takto pokraujeme až je všetko

v hrnci. Na to nalejeme octu s vodou rozriedeného a necháme stá za 24

hodín.

UHORKOVÝ ŠALÁT.
Uhorky (ogurky) olúpame, na strúhadle ustrúhame alebo nožom pokrá-

jame, posolíme a asi za pol hodiny necháme stá. Potom vodu scedíme

alebo rukami vypresujeme, polejeme uhorky octom vodou rozmiešaným, ole-

jom, soou a pieprom posypeme a dávame na stôl.

ESKÝ ŠALÁT.
Uvarené" zemiaky za tepla olúpaj a rozkrájaj na kolieska; rozkrájaj na

malé kocky dve olúpané kyslé jablká, jednu cibuu, kúsok uvarenej šunky,

kúsok studenej teaciej peienky, vareného údeného jazyka a isto umytého

a kosti zbaveného sled'a (haring) ;
posekaj bielky a žltká z tvrdých vajec,

každé osobitne a niekoko sardelky pozdž rozkrájaj. Polož na misu vrstvu

zemiakov, posyp rozkrájanými jablkami, cibuou, sled'om, mäsom a kôprom

a opakuj to až je misa do vrchu naplnená. Poklad' šalát sardelami na spô-
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sob hviezdy, medzery medzi nimi vypl striedavé posekaným žltkom a biel-

kom, okolo misy urovnaj striedavé jednaké kolieska zo zemiakov a cvikli

vyrezané a konene polej šalát olejom s octom smiešaným. (Da Em. P.

Beránka.

)

HLÁVKOVÝ ŠALÁT S VAJCIAML
Hlávky sa oberú, oistia a na štvrky rozkrájajú. Potom utri dva tvrdo

uvarené žltka s troma lyžkami prehriateho masla, oso to a pridaj trochu tle-

ného piepru a niekoko lyžíc vinného octa a dobre rozmiešaj. Vlej to potom
na šalát, hodne ho primiešaj, urovnaj na šalátovú misu a oblož na tvrdo uva-

renými a na štvrky rozkrájanými vajciami. (Pi. Rosika.)

ZEMIAKOVÝ ŠALÁT.
Zemiaky omyjeme, uvaríme, olúpame a na listky pokrájame; dáme ich

na misu, polejeme octom a olejom, pridáme pokrájanej cibuli, piepru, soli,

pažítky a petržea, pozorne smiešame a podávame jako prídavok k mäsu,

klbásam at.

ŠALÁT Z KYSLEJ KAPUSTY.
Vezmi funt kapusty, zalej vriacou vodou a nechaj stá za 5 alebo 1

minú. Potom vodu scedíš, kapustu dáš na misu, polej eš olejom, posypeš

trochou piepru, osolíš a dobre rozmiešaš. Dáva sa s bravovinou alebo iný-

mi masami.

PARADAJKOVÝ ŠALÁT.
Pekné paradajky oparíme vriacou vodou, olúpame, rozkrájame ich na

kolieska a na mise úhadne usporiadame. Pridáme k ním jednu na drobno
sekanú cibuu, soli, piepru a octu s vodou rozriedeného á nastolíme.

XII. STUDENÉ OMÁKY K ZVERINE.

Daj do mažiara trochu cukru, drobno porezanej citrónovej kôry, trochu

jalovca a všetko dobre potl; pridaj 2—3 tvrdé žltka, trochu rozkrájanej ci-

buli, 4 lyžky oleja, šialku vinného octu, trochu citrónovej šavy, všetko dobre
rozmiešaj a prece.

OMÁKA NA ŠALÁT.
Daj do hrnca všetko v takom poriadku jako nasleduje pri ustavinom

miešaní: 3 žltka, lyžiku horice, 2 lyžky soli, pol lyžky papriky, 2 lyžky cu-

kru, dve lyžky rozhriateho masla alebo olivového oleja, šialku smotany, pol

šialky teplého octu a bielky na poly rozbité; to všetko treba jedno za druhým
pridáva a mieša. Potom vložíme hrniec do väšieho hrnca variacou vodou
naplneného a varíme tak dlho až to na omáku zhustne. Taká omiáka má
dobrú chu a na chladnom mieste uložená vydrží asi 2 týždne.

MAYONÉZA.
Vraz do misy jeden žltok a trochu ho rozmiešaj. Teraz pridávaj k tomu
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pomaly a za stáleho miešania šialku olivového oleja, potom 4 lyžky citróno-

vej šavy alebo vínneho octu tiež pomaly pridávaného a ustavine miešané-

ho, teraz hmotu okoreníš, soou posypeš a pridáš trochu papriky a dotia
miešaš až je omáka dokonale hladká. Pri väšom množstve totiž, jestli si

chceš omáku na budúcnos uschova, paprika a so sa nepridáva; lepšie sa

udrží bez toho.

RYBACIA OMÁKA.
Daj na randliku kúsok masla, pekný kus ryby, na kúsky rozkrájanej

mrkve, celeru, soli, piepru, zázvoru a papriky, zalej vodou a nechaj pomaly
dusi. Potom prece, precedeninu zapraž, pridaj vína a pár žltkov na tvrdo

varených a dobre rozmakaných, všetko rozmiešaj a nechaj vychladnú,

PIKANTNÁ OMÁKA.
Vezmi šialku vínneho octu, bobkový list, pažitky, tymiánu, trochu soli

a piepru, to všetko nechaj zovre: teraz prilej polievky, povar, prece, za-

praž a osla cukrom.

XIII. MOCNÉ JEDLÁ.

SLIVKOVÉ KNÉDLIKY.
Vezmi funt múky, dve vajcia, trochu soli a toko smotany alebo mlieka,

aby sa z toho husté cesto zrobilo. Rozpracuj to, daj na dosku, rozkrájaj na

kúsky jako orech veké, do každého kúska zaoba jednu slivku a zavar knéd-

liky vo vriacej vode. Ke vyplynú na vrch vyber vareškou jeden knédlik

a rozrež ho, i je dostatone uvarený. Ke áno, vyber všetky na misu a polej

rozpáleným maslom.

BRESK^NOVÉ KNÉDUKY.
Zrob cesto tak, jako bolo opísano pri slivkových knédlikoch. Rozkrá-

jaj ho na väšie kúsky a do každého daj jednu celú alebo pol breskyne. Uvar,

vyber na misu a polej smotanou, alebo rozpáleným maslom.

Takým samým spôsobom možno robi aj erešové knédliky.

KNÉDLIKY SO SUŠENÝMI SLIVKAMI.
Zrob cesto, jako sme opísali pri slivkových knédlikoch. Uvar s cukrom

pekné slivky vo vode, kôstky odstrá a do každého knédlika daj jednu alebo

dve slivky a var vo vriacej vode za 1 5 minút. Potom ich vyber na misu,

posyp ustrúhaným tvrdým chlebom alebo žemou a polej rozpáleným maslom.

RYŽOVÉ CESTO.
Funt ryže na husto uvaríme, pridáme k nej pol funta ustrúhaných mandlí,

Y^ funta hrozienok, Yl funta masla, I/4 funta cukru, 8 vajec a všetko dobre

dohromady smiešame, aby z toho nepríliš tvrdé cesto povstalo. Potom pri-

dáme ešte trochu droždia v mlieku rozmiešaného a cesto zase rukami prehne-

tieme a konene do formy dáme a na teplom mieste necháme rás. Ke to

pekne podriastlo, povrchu maslom omastíme, cukrom posypeme a peieme.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 803

CESTO SO SLIVKAMI.
Pol funta sušených sliviek omyjeme, na mäkko uvaríme, kôstky odstrá-

nime. Potom zrobíme cesto zo |/^ funta múky, Y^ funta cukru, 4 dobre roz-

bitých vajec, Yi šialky rozpusteného masla, j/4 šialky ustrúhaných mandlí

a z odvaru, v ktorom sa slivky varily. Cesto potom so slivkami dá sa do

formy maslom vymastenej a peie za hodinu alebo za hodinu i pol.

MAKARONY SO SYROM.
Makarony varíme vo vode za 20—30 minút; voda sa scedí, potom vlo-

žíme vrstvu makaronov na maslom vymastenú misu, posypeme parmažan-

ským syrom, alebo i bryndzou, na to zase dáme makarony, na makarony syra

a takto pokraujeme až sa všetko dá do misy. Potom oblejeme sladkou smo-

tanou alebo mliekom alebo i olivovým olejom, dáme do rúry a necháme

vypiec.

NATURALIA.
Dáme na misu jednu šialku jamenných krupíc, jednu šialku zemných

orieškov (Erdnuss), dve lyžky mlieka, jednu lyžku olivového oleja, 1 vajce,

soli da potreby a vody koko treba; všetko dobre na cesto umiesime, dáme
ho do formy a peieme asi za hodinu i pol.

PRUNATUNA.
Smiešame do hromady 2 šialky sliviek, šialku datlí, šialku fíg, šialku

jamenných krupíc, 2 lyžky ovsenej múky, trochu zázvoru, lyžku olivového

oleja a toko vody, aby sa nepríliš tuhé cesto vymiesilo. Dáme na maslom

vymastenú formu a peieme za hodinu alebo hodinu i pol. Prunatuna odpo-

rúa sa trpiacim na žalúdkové nemoce.

CESTO Z RYŽOVEJ MÚKY.
Vezmi funt ryžovej a funt pšeninej múky, |/^ funta ustrúhaných mandlí,

Ya funta hrozienok, Y^ funta cukru, Yl funta masla a 6 vajec. Rozpus jeden

kúsok droždia v teplom mlieku, pridaj múky a dobre rozmiešaj
;
potom pridaj

mandle, hrozienka, cukor, maslo, vajcia a nieo mlieka a všetko dobre do-

hromady rozmiešaj a nechaj stá na teplom mieste, aby cesto riastlo. Potom
vyvakaj z cesta malé buchtiky ili chlebíky, vlož ich do formy, miaslom vy-

mazanej, nechaj stá na teplom mieste, aby ešte podriastly, povrchu potri

maslom, posyp cukrom a pe za hodinu v dobre zahriatej rúre.

Jednoduché peivo.
CHUEB.

Predpisy poda chýreného kuchára p. Emanuela Persein-Beráneka.

ŽITNÝ CHUEB.
Veer pred peením daj do koryta alebo na misu asi kvárt vlažnej

vody s pol uncii lisovaných kvasníc, pridaj toko žitnej múky, aby bolo cesto

trochu hustejšie než na lievance, premiešaj to dobre, popráš múkou, prikryj

zohriatým obrusom a nechaj blízko pece do rána stá. Ráno to oso, pridaj
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trochu kmínu a feniklu, pridaj ešte múky, cesto drevenou lopatkou dokonale
vypracuj, aby sa ani na koryto ani na lopatku alebo ruky nelepilo, popráš
opä múkou, prikryj teplým a nechaj opä asi pol druhej hodiny kysnú.
Potom vyváaj cesto na doske múkou posypanej, porob guaté alebo dlhé

chlebíky, daj ich na plech, nechaj ešte kysnú, potom potri chlebíky po vrchu
vodou, vstr do dobre vytopenej rúry a nechaj aspo dve hodiny piec.

Chlebíky môžu sa robi v rozmanitej vekosti. Pri zaprávaní môže sa uži
as mlieka, srvátky alebo kyslého mlieka; takto zapravený chlieb stáva sa

chutnejším a záživnej ším.

INÝ SPÔSOB.
Veer pred peením var v dvoch kvartoch vody tri veké oškrabané ze-

miaky až sa úplne rozvaria; potom to všetko preced* cez sitko do gallonovej

kamennej misy a jestli sa voda vyvarila, dolej toko studenej, aby toho bolo

dva kvarty, pridaj pol šialky múky a kúsok lisovaných kvasníc a nechaj to

na teplom mieste cez noc stá. Ráno to oso, pridaj toko žitnej múky, aby

cesto bolo riedke, jako na lievance a nechaj to pol hodiny kysnú; potom daj

to na dosku, pridaj múky, dobre to vypracuj, daj cesto zase do misy a nechaj

ho ešte asi štvr hodiny kysnú; potom ho zase vyváaj, nechaj ešte za chví-

ku kysnú, vyváaj chlebíky, daj ich na plech, nechaj ich ešte raz kysnú a

ke sú ešte raz tak veké, ako boly pred kysnutím upe ich v rúre. Peieš-li

biely chlieb, musíš da do zemiakového kvasu pol šialky cukru a pri zaprávaní

prida kúsok masti. Kvasnice dávajú sa len pri prvom peení; nežli toho ze-

miakového kvasu použiješ, odlož z neho jednu šialku pre alšiu potrebu

v dobre zatvorenej faši a pri budúcom peení chleba môžeš ho použi na

miesto kvasníc, o opakuje sa pri každom alšom peení. Dve kvarty vody

a tri zemiaky vystaia na tri chlebíky. Jestli sa zapraví chlieb týmto zemiako-

vým kvasom ráno, je v poludnie peený a v mnohých prípadoch je tento spô-

sob vemi výhodný.

BIELY CHLIEB.

Zrob kvas z pol uncii kvasníc a z pol šialky múky a z niekoko lyžiek

mlieka, nechaj to kysnú a ke poína opadova, pridaj tri pinty suchej

teplej múky, poldruhej pinty vlažného mlieka, rovnú lyžku soli, lyžku drob-

ného cukru (jestli chceš) a lyžku sadla (šmalcu) alebo masla; zaprav to na

tuhé cesto, hodne to vypracuj, zrob z cesta chlebíky a nechaj kysnú. Potom

vyváaj na doske, daj na plech maslom pomazaný, potri vlažným mliekom,

nechaj ešte pol hodiny kysnú a konene upe v rúre.

GRAHAMOV CHLIEB.

Daj do misy funt Grahamovej a funt pšeninej múky, pridaj lyžku soli,

štyri lyžky melasy (molasses), pint veer predtým pripraveného kvasu a pint

vlažnej vody; dobre všetko rozmiešaj, vypracuj, ako chlebové cesto, prikryj

ohriatym obrusom a nechaj dve hodiny kysnú. Potom vyváaj z toho chle-

bíky, daj ich na peká (tepšu) maslom pomazaný, potri vlažným mliekom,

nechaj pol hodiny kysnú a potom pomaly upe.
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Torty a iné peivá.

GAŠTANOVÁ TORTA.
Vezme sa 25 deka cukru, smieša sa so 6 žltkami, kým sa nepení, potom

pridajú sa 20 deka varené, pomleté, alebo cez sito pretreté gaštany, ešte k to-

mu i I O deka bielených mletých mandlí, vanilkového cukru pre chu, za lyži-

ku prášku na peenie, konene sah zo 6 bielkov. Upeie sa, ako iné torty,

upeená a vychladnutá rozkrojí sa na poly a naplní smotánkovým krémom.

TVAROHOVÁ TORTA.
Zamiesi sa cesto z 20 deka múky, 1 O deka masla, 5 deka mletých mandlí

(so šupmi), jedným žltkom, 7 deka cukru a nieo citrónovej korky. Ke
je cesto vymiesené, rozhrnie sa a složí sa jako maslové cesto. Nechá sa za

chviku stá, zase sa rozhrnie a složí, o opakuje sa trikrát. Potom rozdelí

sa na tri kusy, každý sa upeie v tortovej forme; ke sú upeené, natrú sa

plnkou, ktorá pripraví sa z tvarohu, masla a žltkov, za hrs oistených hro-

zienok, na rezanky pokrájaných mandlí, citrónovej korky, cukru, koko po-

trebno, aby plnka bola dos sladká. Maslo sa musí dobre rozmieša, potom

dá sa pretretý tvaroh a tak všetko ostatné. Ke sú listy naplnené, položí sa

torta ešte do rúry, aby sa tvaroh v nej upiekol.

OVOCNÁ TORTA. (Fruit Cake.)

Vezmi jednu šialku kyslej smotany, jednu šialku cukru, pol šialky mo-

lassesu, tri šialky múky, jednu šialku hrozienok a jednu šialku sekaných jadier

z vlašských orechov (walnuts) ; dodaj korenivo da chuti, jednu malú lyžiku

prášku na peenie (Baking powder) rozmiešaného v lyžke vody, trochu oso
a daj jedno vajce. Potom daj to všetko dobre rozmiešano do formy a pe
v miernej rúre.

OVOCNÁ TORTA. (Iný spôsob.)

Daj do misy šialku masla, pol druhej šialky mletého cukru, dve vajcia,

pol šialky mlieka, trochu soli a štyri šialky múky. V pol šialky vody rozpus

pol kúska droždia, pridaj ku ostatným látkam, všetko dobre smiešaj, misu

prikryj a nechaj cesto cez noc kysnú. Ráno pridaj do cesta dve šialky hro-

zienok (seedless) a jednu šialku drobno posekaného citrónu, potom prikryj

a nechaj opä trochu kysnú, potom vlož do rúry a pri miernej teplote pe,

o trvá asi dve hodiny.

MAKOVÁ TORTA.
Štvr funta mletého alebo potleného maku trie sa v šialke mlieka; k to-

mu sa dodá: 3 žltka, 1/5 funta rozpusteného masla, 3 lyžky cukru, asi Y^

funta múky a dobre sa to rozmieša; potom pridá sa sah z pozostalých 3 biel-

kov, ešte raz sa to dobre rozmieša, vi ej e do maslom vymastenej peknej formy

a nechá sa piec hodinu alebo hodinu i pol,

TORTA Z VLAŠSKÝCH ORECHOV.
Štvr funta masla dobre roztri, k tomu dodaj 5—6 žltkov a tie s maslom

dobre rozmiešaj ; teraz pridaj po troche pol funta cukru, pol funta pšeninej
múky, '/4 funta žitnej múky a sah z bielkov. Rozde cesto na dve iastky:
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jednu as daj do maslom vymastenej formy, pekne ho vyhla, na to cesto

dáš na drobno posekané orechy a na orechy druhú polovicu cesta. Pe za

1— 1 Y4 hodiny.

TORTA Z UESKOVÝCH ORIESKOV.
Smiešaj 3/4 funta cukru s ^ funtom múky, 2 funtami utlených liesko-

vých orechov s funtom rozpusteného masla, primiešaj osem žltkov, dve malé
lyžiky sódy do peiva a sach z pozostalých bielkov. Daj cesto do formy
a pe v miernej teplej rúre.

SMOTANOVÁ TORTA.
Dajte do misy za šialku cukru, kus masla asi toko, jako jedno vajce^

dve celé vajcia a všetko dobre rozmiešajte; k tomu pridajte pol šialky slad-

kého mlieka, jednu i pol šialky múky a jednu vrchovatú lyžiku prášku na

peenie (baking powder) ; všetko dobre smiešaj te a pete na dvoch alebo

troch tanieroch. Skladanie torty deje sa takto: Dajte k adu hustej sladkej

smotany asi jednu šialku a ke torta vychlanula, primiešajte do smotany tri

jedáce lyžky cukru a lyžiku vanilky, dobre to rozmiešajte a tým namažte
jeden kus torty, potom na to dajte druhý kus, i ten namažte smotanou a ko-

nene prilepíte tretí kus a povrch tiež pomažete snaotanou. Vložte to ešte

na krátky as do rúry a nechajte piec za minútku alebo dve.

TORTA BEZ MASLA.
Súiastky: 3/4 šialky mädu, Yl šialky cukru, 2 i pol šialky múky, 1 vaj-

ce, 1/3 lyžiky zázvoru, 1 lyžiku škorice, pol lyžiky kardamonového mleté-

ho semena, pol lyžiky hrebíku, trochu bieleho piepru a soli, pol lyžiky sódy

na peenie, 1 lyžku vody a dve uncie parených rozsekaných mandlí. Presej

dohromady múku a korenie, rozpus sódu vo vode, vajce rozbi a všetko mie-

šaj dohromady. Rozrob cesto dôkladne, upe z neho malý kúsok na zkúšku,

jestli nie je dos ahké, pridaj trochu mädu a sódy, — a jestli spadne, pridaj

múky. Cesto vyváaj asi na 3/4 paca, daj na peká a pe v horúcej rúre

kým sa nedopeie, o poznáš, ke sa poína od strán pekáa sráža. Povr-

chu potri tortu hustým syrupom alebo voaktorou sladkou polevou. Táto

torta po pár týždoch ztvrdne, potom zmäkne a vydrží nekonene, ke sa

na suchom mieste uloží.

TORTA S MASLOM.
Súiastky: Jednu i pol šialky mädu, pol šialky masla, 3 žltka, 5 šialok

múky, 2 lyžiky škorice, pol lyžiky soli, 1 lyžiku sódy na peenie, dve lyžky

vody a bielok z vajca, Roztri maslo s mädom, pridaj nerozbité žltka a dobre

s mädom rozmiešaj; pridaj múku a škoricu, potom sódu vo vode rozpustenú.

Cesto sa dobre vymiesi, k nemu pridá sa sah z bielkov a vloží sa do rúry

piec. K tomu robí sa nasledujúca omáka.

Vezmi nastrúhanej kôry z jedného pomarana, 1 lyžiku citrónovej ša-

vy, jednu lyžiku pomaranovej šavy, 1 žltok a nieo spráškovaného cukru.

Smiešaj všetko okrem cukru a nechaj miešaninu za hodinu stá. Potom jú

prece, pridaj do nej práškový cukor, rozmiešaj a polej tým tortu.
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ORECHOVÁ TORTA.
Vezmi dve šialky hnedého cukru, 2 šialky mädu, 6 žltka, 3 šialky múky,

trochu soli, 1 i pol íyžiky sódy do peiva, 3 lyžiky škorice, pol lyžiky hre-

bíku, pol lyžiky muškátového orieška, pol lyžiky nového korenia, šialku

rozsekaných hrozienok, lyžiku citrónovej a lyžiku pomaranovej korky, pol

funta mandlí na drobno ostrúhaných a bielka z vajca.

Smiešaj cukor, mäd a žltky; dodaj múku, so a koreniny; pridaj vo

vode rozpustenú sódu a smiešaj všetko dohromady. Bielky na tuhý sah
rozbité pridaj na ostatku. Vlej cesto do maslom vymasteného pekáa, pe
za pol hodiny v miernej rúre a priprav nasledujúcu omáku.

Vezmi jednu i pol šialky cukru, tri bielka, 3/4 šialky vody; svár cukor

8 vodou na hustý syrup vlej na dobre rozmiechané bielky a za stáleho mieša-

nia nechaj vychladnú a konene tou omákou polej eš tortu a neseš na stôl.

OKOLÁDOVÁ TORTA.
Táto torta robí sa tak, jako sme to opísali pri orechovej torte, len že do

omáky pridáme 3 uncie rozstrúhanej okolády.

MÄKKÁ TORTA.
Vezmi pol šialky masla, 1 šialku mädu, 1 vajce, pol šialky kyslého mlie-

ka, lyžku sódy, pol lyžiky škorice, pol lyžiky zázvoru a 4 šialky múky.

Roztri maslo a mäd, pridaj dobre rozšahané vajce potom mlieko a konene
múku, sódou a korenivom presiatu a upe.

PIŠKOTOVÁ TORTA.
Vezmi pol šialky cukru, pol šialky mädu, 4 vajcia a jednu šialku múky.

Smiešaj cukor s mädom a var na husto. Vlej to na rozšahané žltka a smie-

šaj až vychladne, po om pridaj múky a konene sah z bielkov. Pe 40 ale-

bo 50 minút v pekáu, mastným papierom vyloženým.

XIV. CUKROVINY — MEDOVINKY.
DATOVÉ CUKROVINKY.

Daj do misy dve šialky hnedého a jednu šialku bieleho cukru, jednu

šialku mlieka a vekú lyžku masla. Nechaj to vari až sa tvorí, ke sa dá do
studenej vody, mäkká guka, potom odstav a miešaj až sa to spení, pridaj

šialku posekaných datlí a trochu vanilky da chuti. Vlej na maslom vyma-
zaný tanier a nakrájaj na malé kúsky.

MANDOVÉ VENCE.
Oparené sladké mandle pokrájaj na rezance tak, aby ich bolo pol šialky.

Zrob zo 4 bielkov sah, k tomu pridaj jednu vekú lyžku cukru a miešaj,

aby to zhustlo, to jest, aby sa sah mohol krája. Potom vezmi ešte asi 6

lyžiek cukru, smiešaj s mandlami a vysyp do snahu, pridaj pol lyžiky vanilky

a zvolna miešaj. Potri plech voskom a dávaj na malé hromádky a lyžikou

vyrovnávaj v stredku tak, aby bol venec guatý. Potom pe pri miernom
ohni.
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PIŠKÓTY.
Daj do hrnca pol funta cukru, pridaj k tomu osem žltkov a miešaj až

sa spení; daj do formiiek, múkou poprášených alebo na papier, asi na prst

dlhé piskoty, posyp cukrom a upe v mierne teplej rúre.

MANDOVÉ PIŠKÓTY.
Utl štvr funta oparených a olúpaných mandlí v mažiaru, s dvoma biel-

kami, daj na misu a pridaj k tomu 1 O lyžiek drobného cukru, rozmiešaj dobre

a pridaj 1 4 žltkov, miešaj pol hodiny. Zrob zo 7 bielkov tuhý sah a pri-

miešaj dve lyžky múky a pridaj zvona k ostatnej miešanine. Vymaž formi-

ky maslom, popráš múkou a napl ich tou miešaninou, ale nie docela a nechaj

v rúre zvolna piec; potom ich posyp cukrom, nechaj vychladnú a nes na

stôl.

MANDOVÉ PIŠKÓTY S OKOLÁDOU.
Robia sa tak jako mnadové piškóty, len že so sahom smieša sa 2 uncie

ustrúhanej okolády a peie sa jako predošlá miešanina,

CUKROVÉ ROŽKY.
Vezmi 4 bielky a pol funta cukru, utri na husto až sa spení, pridaj pol

funta sladkých mandlí, olúpaných a dobre ustrúhaných, štvr funta cukru,

daj na dosku a vyváaj z cesta malé rožky; namaž plech voskom, poklad' na
rožky a zvona upe,

BISKUPSKÝ CHLEBÍEK.
Rozšahaj tri vajcia so šialkou cukru až zhustne; primiešaj do toho šial-

ku múky, do ktorej dáš lyžiku prášku na peenie, šialku mandlí, celých neo-

lúpaných a šialku hrozienok obalených v múke. Všetko dobre pomiešaj, vy-

mas formu maslom, posyp múkou, vlož cesto do formy a pe asi za pol hodi-

ny. Potom nechaj vychladnú a porež na pekné kúsky.

MANDOVÉ ROŽKY.
Rozdrob na doske štyri lyžky masla so šialkou múky, pridaj pol šialky

cukru, trochu soli a citrónovej kôry, na drobno ustrúhanej; zrob jamku v stred-

ku, zaprav to štyrmi žltkami a sklenikou rumu a jestli je cesto príliš tuhé,

pridaj jedno celé vajce; potom rozváaj na tenko, prelož a zase rozváaj jako

maslové cesto; ke je už po tretí krá rozváané, nakrájaj z neho na dv^

prsty široké a šes prstov dlhé kúsky, potri ich z tých 4 bielkov rozšahaným

tuhým sahom, posyp drobné posekanými a s tleným cukrom smiešanými

mandami, klad* ich na oblúkové formy a nechaj upiec. Mandlí a cukru

musí by každého '/^ funta. Na miesto rumu môže sa upotrebi dobré mlie-

ko, (Pi, Rosika,)

MARCIPÁN.
Jednu šialku cukru varíme s dvoma lyžkami vody až zhustne; potom

pridáme pol funta utlených mandlí, dobre premiešame a ešte povaríme, vy-

tlaíme do toho šavu z jedného citróna a ked* trochu vychladlo, pridáme

sah z dvoch bielkov. Pomažeme oplátky bielkom, dáme na ne to cesto,



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 809

obložíme celými mandami a peeme pri miernom ohni na plechu maslom

pomazaným. Marcipán môže sa ozdobi peknou bielou alebo ervenou

omákou, ili polevou.

MANDOVÉ BOZKY.
Zrob tuhý sah z dvoch vajec, pridaj 8 lyžiek cukru, dobre rozmiešaj;

pridaj šavu z jedného citróna a miešaj; pridaj '74 funta nakrájaných mandlí,

zrob z toho cesta malé hromádky na oplátky a pe rýchle.

MEDOVNÍK.
Svár dve šialky mädu, penu sberaj poas varenia a potom nechaj ho vy-

chladnú. Daj na dosku asi dve šialky múky, trochu škorice, hrebíku, prilej

k tomu mäd, zamies cesto, vyváaš na prst hrubo, prestrkáš mandami, poro-

bíš formy da úbosti a dáš do rúry piec.

CISÁRSKY CHLEBÍEK.
Vezmi desa žltkov, pol šialoky cukru a roztieraj to asi za pol hodiny;

potom pridaj šialku múky, Y^ funta na drobno rozkrájaných mandlí, pol šial-

ky hrozienok, štvr funta ustrúhanej okolády a lyžku nakrájaného citronátu

a všetko dohromady premiešaj, Potom zrob z pozostalých desa bielkov tuhý

sah, i^ridaj ku miešanine a dobre rozmiešaj, vylej to do maslom vymazanej

formy, pe na miernom ohni a ke vystydne, rozkrájaj na kúsky a nes na stôl.

VANILKOVÉ HVIEZDY.
Vezmi pol funta mandlí, jeden funt cukru, lyžiku vanilkového extraktu

a toko bielku z vajec, aby sa z toho dos husté cesto zrobilo, ktoré asi na

štvr palca rozvakáš, vyrežeš formikou hviezdy, pokladeš na plech papie-

rom obložený a zvona peieš. Ke sú hotové, papier sa odstráni a povrchu

polejú sa cukrovou polevou.

VIEDENSKÉ PISKOTY.
Daj do nádoby šialku cukru, pä žltkov a miešaj tak dlho, až sa dobre

spení; potom primiešaj k tomu pomaly jeden bielok a z ostatných bielkov

zrob sah, ktorý pridaj k ostatnej miešanine, potom ešte pridaj studeného,

s vodou na husto sváreného cukru, ili syrupu a konene ešte dve šialky mú-

ky. Daj to všetko po dobrom rozmiešaní do formiiek alebo formuj ich na

papieri asi na prst dlhé, popráš cukrom a upe.

XV. MASLOVÉ CESTO.
DFa Pi. Rosickej. ("Národní Domáci Kuchárka.")

Prekladanie a rozvaovanie maslového cesta robí sa rozline a ponevá

je dos ažko vysvetli spôsob, jako sa to hotoví, podávam k lepšiemu pocho-

peniu na druhej strane vyobrazenia.

Na pol funta (dve šialky) múky vezmi pol funta neslaného masla stu-

deného (najlepšie z adu). Vezmi asi hrs naúky a rozrob ju s maslom, po-

tom slož na štvoro a daj na studené miesto (v lete k adu). Do ostatnej
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múky daj dva žltka, trochu soli a toko vody, aby z toho povstalo dos tuhé

cesto. Cesto vypracuj a vyvakaj na doske na miesenie tak, aby sa ani rúk

ani váka nechytalo. Daj potom cesto asi na 5 minút k adu alebo studené

miesto, potom posyp dosku múkou a cesto rozvakaj do štvorca asi na prst

hrubo. Teraz polož maslo do stredku cesta (vi . 1 . na obrázku) a prelož

ho cestom z hore dolu (vi . 2.), z dolu nahor (vi . 3.), z pravej strany

a z avej strany (vi . 4.), vlož ho medzi taniere a daj ho asi na 10 minút

na chladné miesto v (lete k adu). Potom vyváaj cesto a prelož ho na tri-

krát' (vi . 5.), potom konec prelož do stredku (vi . 6.) a konene to

ešte raz prelož (vi . 7.) Alebo rozváaj na dlho (vi . 8.) a prelož tak,

jako je to znázorneno na obrazu c. 9. Jestli cesto robíš v chladnom a maslo

zostalo tuhé a cestom neprerazilo, môžeš to hne ešte preváa po druhýkrát'

a opä jedným alebo druhým spôsobom složi. Iná však po každom prevá-

aní a složení musíš ho da hne znovu do chládku alebo k adu a necha
aspo za desa minút vystydnu. Na drobné peivo, na veké maslové kolá-

e v celosti at. rozvakuje a skladá sa cesto maslové 9 i 10 krát. Na páje

rozvauje sa a skladá 6—8 ráz. Na studenom mieste vydrží i za 5 dní.

Z tohoto cesta môže sa robi potom rozmanité peivo.

KAPUCÍNSKA PAŠTÉTA.
Pol funta rozpusteného masla, pol funta cukru, 3/4 funta múky, po!

šialky ustrúhaných mandlí, 3/4 šialky sultánskych hrozienok a 8 rozbitých

vajec — to všetko drevenou lyžkou alebo vareškou dobre rozmiešame, vle-

jeme do maslom vymastenej a mrvinkami poprášenej formy, povrchu posy-

peme práškovým cukrom a peieme 1 alebo I I/4 hodiny.

KRÁOVSKÁ PAŠTÉTA.
Daj na misu pol funta cukru, 3/4 funta múky, pol šialky ustrúhaných

mandlí, pol funta rozpusteného masla, 6 celých vajec, dobre to rozmiešaj na

cesto, daj do maslom vymasteného a mrvinkami posypaného pekáa a pe
asi za pol hodiny v mierne ohriatej rúre.

ORECHOVÝ OKRUŽNÍK. (Závin.)

Riadne vypracované cesto z V4 kvarty jemnej múky, jedného vajíka,

troška soli a letnej vody a ke je zmiesené, zohriaté pod teplou nádobou —
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vytiahne sa, ako možno tenko obvyklým spôsobom. Nechá sa málo za-

schnú, potom sa potre rozpusteným maslom, do ktorého habarkou zamie-

šaly sa 4 vajíka (trochu masla) toko práškového cukru koko bolo masla

a asi 10 deka pomletých orechov a málo škorice alebo citrónových korok.

Týmto posype sa cesto, zvinie a položí sa na omastený plech. Vrch pomastí

sa tunou smotanou, alebo rozpusteným maslom. Ke sa upeie a pokrája,

môže sa poda s nejakou sladkou smotanovou omákou, alebo krémom.

"BROWN BETTY" Z JABK.
Olúpaj a rozsekaj 6 jabk, daj ich vrstvu do vymastenej misy, potom

vrstvu strúhaného bieleho chleba, posyp hnedým cukrom a škoricou, potom

zase jablká, chleba a cukru i škorici; takto pokrauj až je misa skoro plná.

Na vrch daj pár kúskov masla, zalej všetko sladkým mliekom a pe v miernej

rúre do hneda. Podáva sa so smetanou.

JABLKOVÉ PRAŽENKY. (Fritters.)

Smiešaj dohromady 1— 1 |/2 šialky múky, 2 lyžky prášku do peiva

(baking powder) a Y^ lyžiky soli, k tomu prilej za stáleho miešania opatrne

2/3 šialky mlieka a jedno dobre rozbité vajce. Olúpaj 2 prostredné veké
jabka, vyrež vnútro, nakrájaj jablká na osmiky, vmiešaj ich opatrne do

cesta tak, aby sa neprelámaly a lyžkou vkladaj do horúcej omasty. Osmaž

po oboch stranách, nepríliš hnedé a posyp jemným cukrom a škoricou.

KNÉDLIKY Z JABK S VÍNNOU OMÁKOU.
Funt jabk oberieme, na tenké kúsky pokrájame a s dvoma lyžkami

«ukru, 4 vajcami, 1 pintom mlieka, '/4 funtom rozpusteného masla a ustrúha-

Tiým chlebom zamiesime dos tvrdé cesto. Z toho zrobíme knédliky, uvarí-

me v slanej vode a polejeme vínnou omákou.

ESKÝ MEDOVNÍK.
Vezmi šialku syrupu, šialku cukru, pol šialky masla, pol šialky silnej ho-

rúcej kávy, lyžiku sódy a dve žltka; ked* je to dobre rozmiešané, pridaj dve

šialky múky, lyžiku zázvoru, hrebíek, trochu škorice a nového korenia.

Všetko dobre vyvakaj, zrob cesto na štvr prsta hrubé a z toho potom vy-

krájaj medovníky v rozliných formách da úbosti.

Štrúdle.

JABLKOVÁ ŠTRCDA.
Vlej do hrneka šialku teplej vody, rozpus v nej jednu lyžku masla,

pridaj jedno celé vajce, štvr šialky cukru a trochu soli. Daj na dosku na

miesenie asi kvárt múky, zrob v nej jamku, vlej tú vodu do neho a rozrob

všetko na tuhé cesto, dobre to premies, na doske vytl, prikryj miskou a ne-

chaj cesto za hodinu stá. Medzitým olúpaj dobré jablká a rozkrájaj na krí-

žalky tenuko. Potom usmaž na masle roztrúhaný chlieb a preber i vymyj

pol funta hrozienok. Teraz prestri obrus na stôl, posyp ho trochou múky,

daj na cesto a vyahuj ho pomaly na tenko. Ke je cesto pekne vytiahnu-
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té, daj na jablká kúsok pri kúsku, posyp to smaženým chlebom a hrozien-

kami, potom cukrom, trochou škorice a pokrop rozpusteným maslom. Potom
sa to z jednej strany obrusa zavinie, peká sa natre maslom, štrúda sa na
položí, s vrchu maslom namaže a dá do rúry piec asi za jednu hodinu. Po-

as peenia má sa ešte maslom pomasti a ke je asi na poly upeená, treba

podlia šialkou mlieka a necha dopiec. Ke je štrúda upeená, dá sa na

dlhú misku, rozkrája sa na kúsky a práškovým cukrom dobre posype. —
(Pi. Rosika.)

ŠTRÚDA NA INÝ SPÔSOB.
Vezmi tri štvrte šialky vlažnej vody, daj do nej lyžku masla a jedno

celé vajce; daj na dosku na miesenie šialku múky, zrob v nej jamku, vlej do
nej tú vodu a rozrob na voné cesto, dobre to vymies, vytl vákom a vlož

do istého obrusa a v om nechaj to cesto pod miskou asi pätnás minút leža.

Medzitým prichystaj si pokrájané jablká, mletú škoricu, drobno rozsekané

mandle, hrozienka sultánky bez zrniek, maslo a cukor. Potom prestri obrus

na stôl, trochu cesto rozvakaj a potom ho vyahuj na tenko. Ke si ho
dos tenko vytiahla daj na jablká, posyp mandlami, škoricou, cukrom, po-

tom polej rozpusteným maslom a so strany svi štrúdlu a daj ju piec. (Ven-

kov.

)

ŠTRÚDA S TVAROHOM.
Cesto sa tak robí jako na jablkovú štrúdu. Roztri štyri lyžky masla

s jedným funtom tvarohu, pridaj štyri žltka a jedno celé vajce a toko cukru

s vanilkou, aby tvaroh bol dostatone sladký, potom to všetko dobre roz-

miešaj a natri cesto vytiahnuté tou miešaninou, potom daj na u hrozienka a

jemne sekané mandle. Svi štrúdu, daj na peká maslom vymastený, po-

maž ešte povrchu maslom a nechaj piec. (Besiedka Hospodára.)

EREŠOVÁ ŠTRÚDA.
Cesto sa robí jako na jablkovú štrúdu. Vezmi dve kvarty erešien,

kôstky vylúpaj, daj erešne (višne) na kastról s trochou vody, svár ich, po-

tom šavu sce a nechaj ich vychladnú. Utl štvr funta mandlí, pridaj

pol šialky cukru a ostrúhanú kôru z jedného citróna. Rozstrúhaj tvrdú žem-

u alebo biely tvrdý chlieb a smiešaj všetko dohromady. Teraz prestri obrus

na stôl, cesto vytiahni, pomaž ho rozpusteným maslom, daj na to erešne,

posyp potom tou miešaninou, zdvihni obrus a svi štrúdu, daj na peká
(tepšu) maslom vymastený, nechaj piec dobrú pol hodiny, vyber z pekáa,
daj na misku a posyp cukrom. erešne môžu by potrebované aj celé. (Pi.

Rosika.

)

PALACINKY. (Lievance.)

Vezmi 8 lyžiek múky, pridaj trochu mlieka a rozmiešaj to dobre; pri-

daj k tomu 5 celých vajec, lyžku cukru, ostrúhanú kôru z jedného citróna,

trochu soli a pridaj ešte toko mlieka, aby sa z toho riedukó cesto zrobilo.

Namaž rozpálenú formu na omeletky, alebo peká a rozpusteným maslom
polej formu cestom tenko, upe palacinku na oboch stranách a kla peené
na istý obrus. Roztri na misoke pol funta tvarohu s lyžkou masla, pridaj
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pä žltkov, 6 lyžiek cukru, ostrúhanú kôru z pol citróna a hstku prebraných

hrozienok a dobre rozmiešaj. Namaž tou miešaninou palacinky, svi a kla
ich na peká maslom vymazaný, popráš cukrom, podlej trochu vareného mlie-

ka a nechaj v rúre pri miernom ohni upiec. Potom plechovou lopatkou po
kúskoch vyberaj a urovnaj na misku, popráš cukrom a nes na stôl.

PALACINKY S OKOLÁDOU.
Ustrúhaj na struhadle štvr funta okolády, daj na kastról, primiešaj 6

lyžiek bielej múky a 6 lyžiek cukru, do toho nalej kvárt mlieka, dobre to

rozkloktaj a uvar z toho na miernom ohni hustú kašu pri neustálom miešaní.

Potom vyklop kašu na misu, nechaj ju vychadnu, pridaj do toho dve lyžky

masla, osem žltkov a dobre to roztri, potom primiešaj zvona z osem bielkov

tuhý sah a pomaž tou miešaninou palacinky, ktoré zrobíš tak, jako sme to

opísali pri palacinkách. Svi ich a poklad' jednu veda druhej na peká
maslom vymazaný, posyp utleným cukrom, podlej trochou mlieka a nechaj

zvolna upiec.

XVI. OVOCNÉ KOMPÓTY.
(Fruit Sauces.)

EREŠOVÝ KOMPÓT.
Daj na kastról šialku vody, štvr funta cukru, trochu škorice a citrónovej

kôry a svár; pridaj k tomu dobre omytých erešien (asi jeden funt), z kto-

rých kôstky boly odstránené, nechaj ich v cukre vari za chvíku a potom
vychladnú. Potom vyber erešne naberakou na misku, šavu ešte trochu

povar a nalej na erešne. Do cukru možno prida trochu erveného vína.

Višový kompót robí sa tak samo jako erešový, len že treba nieo
viac cukru prida.

HRUŠKOVÝ KOMPÓT.
Hrušky olúpaj, jadrá odstrá a nakrájaj ich na štvrky. Daj ich na ka-

stról, pridaj škorice a citrónovej korky; ke sa povarily, ale nerozvarily, vy-

ber ich na misu, polej šavou, i trochu vína môže sa prida, ale v tom páde
šava má sa ešte trochu povari.

JABLKOVÝ KOMPÓT.
Daj na kastról jednu šialku vody, jednu šialku vína (alebo ke vína

niet po ruke, vtedy dve šialky vody), šavu z jedného citróna, pol šialky

cukru, 12 olúpaných, na poly rozkrájaných jabk a var to všetko tak, aby
jablká zmäkly, ale aby sa nerozvarily. Potom odstav od oha, nechaj vy-
chladnú, vyber jablká na misu pekne ich usporiadaj, omáku, v ktorej sa

jablká varily ešte trochu povar a konene prece ju cez sitko na jablká.

ERNICOVÝ KOMPÓT. •

Pekné, isté obraté ernice daj na kastról, pridaj pol šialky cukru, dve
šialky vody, trochu škorice a citrónovej korky a var za chvíku. Potom er-
nice deravou lyžkou vyber, usporiadaj na miske, polej odvarom, v ktorom
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sa ernice varily, posyp tleným cukrom a oblož na kúsky pokrájanými po-

maranami.

SLIVKOVÝ KOMPÓT.
Rozkrájaj dozrelé slivky na poly, kôstky odstrá a var slivky s cukrom

vo vode, pridaj trochu škorice a na rezance pokrájanej citrónovej kôry, ke
slivky zmäkly, daj na misu a polej ich šavou.

XVII. PUDDINGY.

REZANCOVÝ PUDDING.
Na dve vajíka dáme toko múky, aby z toho dos tuhé cesto povstalo.

Z cesta narežeme rezance a tie v slanej vode uvaríme. Vezmeme kúsok ma-
sla, 3 žltka, šialku cukru, to dobre rozmiešame, vlejeme na rezance a pridáme

sah z pozostalých bielkov; pripravíme jabka na listky nakrájané, trochu

hrozienok a mandlí. Vymastíme hlbšiu misku maslom alebo iným tukom,

dáme do nej vrstvu hrozienok potom jabka, hrozienka a mandle, zase reza-

niek, potom jabka, hrozienka a mandle a takto pokraujeme až je miska

plná. Potom necháme zvolna piec.

ORECHOVÝ PUDDING.
Šes deka masla trie sa s 5 žltkanni, 2 celými vajíkami, 6 uncii tleného

cukru, 8 uncií orechových s mliekom tlených jadier. Potom sa pridá 8 uncií

omrviniek, kôrka citrónová, malinko soli a šialka sladkej smotany, ako i sah
z 5 bielkov. Dá sa do vymastenej a omrvinkami posypanej formy a forma

do pary, kde sa varí asi hodinu. Ke je uvarený, vyklopí sa na misu a poleje

sa malinovou alebo višovou šavou.

TAPIOKOVÝ PUDDING.
Vezmi pol šialky tapioky, 1 kvartu mlieka (prevareného), 2 vajcia, 1/3

šialky cukru, Y^ šialky soli a jednu lyžiku vanilky. Mo tapioku v studenej

vode za hodinu, prece a pridaj k mlieku; var v dvojnásobnom hrnci až je

tapioka priezraná; dodaj cukor i so ku vajciam a zvona smiešaj. Daj

mlieko s tapiokou ku tej poslednej miešanine; daj nazpät do hrnca a var, až

je všetko husté. Konene pridaj sah z bielkov, nechaj vychladnú a pridaj

o máš pri ruke pre lepšiu chu.

ZEMIAKOVÝ PUDDING.
Roztrúhaj 8 varených zemiakov, daj ich na misu, vmiešaj do nich po-

zvolna 6 žitkov, malú šialku spráškovaného cukru s pol citróna rozkrájanou

kôrkou, Y4 funta potlených mandlí a konene sah z pozostalých bielkov.

Všetko má sa dostatone smieša. Vlej do formy žemou vysypanej a nechaj

zvona piec. Posyp spráškovaným cukrom a nákyp je hotový.

JÁGERSKÝ PUDDING.
K tomu potrebuješ: Jednu šialku pokrájaného loja, 1 šialku molassesu,

jednu šialku mlieka, 3 šialky múky, jednu šialku sódy, pol druhej šialky hro-
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žienok, jednu i pol lyžku soli, pol lyžky hvozdíkových hlaviiek (spráškova-

ných a pol lyžky nového korenia (allspice). Smiešaj suché súastky, pridaj

mollases a mlieko k loju a všetko dobre rozmiešaj
; potom smiešaj prvú mie-

šaninu s druhou, pridaj hrozienka, vlej cesto do maslom vymastenej formy
a formu vlož do pary, kde sa asi za hodinu varí.

PUDDING S ÚDENINOU.
Daj do hrnca pol druhej šialky sladkej smotany alebo mlieka, osem ce-

lých vajíek, dobrú šialku múky so smotanou rozkloktanej a všetko dobre
smiešaj, aby z toho riedke cesto povstalo. Do cesta vmiešaj štvr funta va-

reného, dobre posekaného údeného mäsa, namo vo vode istú servietku,

posyp múkou, vlej cesto do servietky, vone to zaviaž a nechaj v slanej vode
za hodinu vari. Potom vyklop na misku, posyp stráhanou žemou alebo

chlebíkom (kôrkou) a polej roztopeným maslom. Tento pudding môže sa

hotovi i vo forme maslom dobre vymastenej.

RYŽOVÝ PUDDING.
Var šialku ryže v kvarte mlieka a ke sa to uvarí nechaj vystydnu.

Potom nastrúhaj tvrdý pšeniný chlieb alebo žemle, usmaž na masle do žlta;

rozšahaj pä vajec, vymas formu studeným maslom dokola s mrvinkami
posyp, aby sa ryža formy nechytila, daj dokola na dva prsty ryže a na to roz-

šahaných vajec, potom hrozienka, trochu škorice, cukru a pomas to znovu
maslom. To opakuj až je všetko vo forme, potom daj do rúry a zvolna pe.

CHLEBOVÝ PUDDING.
Olúpané a jemne rozkrájané jablká dus v pare; na vymastený peká daj

vrstvu roztrúhaného, tvrdého chleba a vrstvu jabk, trochu škorice, cukru,

hrozienok (sultánok) a trochu rozsekaných mandlí, potom zase vrstvu chle-

ba, jabk atd*. až sa celá nádoba naplní. Teraz vezmi 6 vajec, tri bielka daj

na stranu a ostatné dobre rozšahaj s dvoma šialkami smotany. Tou mieša-

ninou polej pudding v pekái a v miernej rúre pe asi za hodinu. Medzitým
zrob z odložených troch bielkov sah, ktorým polej pudding a ešte za pár

minút vlož do rúry.

JABLKOVÝ PUDDING.
Olúpaj a nakrájaj jablká na tenko. Vymaž formu maslom a vysyp ju

ustrúhaným chlebom. Potom daj do formy jabk jednu vrstvu, posyp utle-

ným cukrom a drobné nakrájanými mandami, na to daj opä vrstvu jabk
zase posyp a tak pokrauj až je forma do polovice plná. Teraz odmeraj 2

i pol šialky múky a šialku cukru. Vraz 4 vajcia do nádoby a tri ich za pár

minút cukrom; potom pridaj múku a ahko to zamiešaj, môžeš prida trochu

citrónovej kôry alebo vanilky da chuti a nalej na jablká, vlož do rúry a

nechaj upiec.

HROZIENKOVÝ PUDDING.
K tomu vezmeme jednu šialku loja od advín jemne usekaného, jednu

šialku cukru, jednu šialku hrozienok, jednu šialku pokrájaného citronátu,

jednu šialku múky, pol funta bieleho ustrúhaného chleba, 4 vajcia, 4 lyžky
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brandy, pol lyžiky nového korenia a pol lyžiky hrebíku. K tomu dodaj

šialku mlieka, nieo soli a daj to všetko do obrusa múkou vysypaného, zaviaž

a var asi za hodinu alebo dve.

CHLEBOVÝ PUDDING S VÍNOM.
Roztri dve lyžky masla, vraz do neho 4 žltka a pridaj 4 lyžky cukru,

citrónovej kôry, lyžku alebo dve strúhaných mandlí, 4 lyžky strúhaného

tvrdého chleba a všetko dobre rozmiešaj. Z pozostalých 4 bielkov zrob sah
a primiešaj z ahká ku miešanine. Potom daj na peká dobre vymastený

a pe v rúre. Ke je pudding upeený, polej ho šialkou teplého vína s cuk-

rom smiešaného.

XVIII. SLADKÉ OMÁKY K MOCNYM
JEDLÁM.
(Sweet Sauces.)

Svár dve šialky mlieka; utri 4 žltka s pol šialkou cukru až sa to dobre

spení; pridaj k mlieku a miešaj až to dobre zhustne; potom odstav, aby sa to

nesrazilo ; pridaj pár kvapiek vanilky, zamiešaj a podaj na misoke.

JAVOROVÝ SYRUP.
(Maple Syrup.)

Rozsekaj pol funta javorového cukru (maple sugar) na drobné kúsky,

daj do hrnca, pridaj k nemu jeden funt kockového cukru a nalej na to tri pinty

vody. Nechaj vari za 5 minút, sberaj penu a odstav.

VlNNÁ OMÁKA.
Daj do hrnca šialku erveného vína, pol šialky vody, pol šialky oiste-

ných hrozienok, kúsok celej škorice, kúsok citrónovej korky a toko cukru,

aby to bolo dostatone sladké; nechaj to štvr hodiny vari; teraz zrob z ma-

sla 'a z trochu bielej múky badú zápražku, prece víno cez sitko na tú zá-

pražku, nechaj ešte štvr hodiny povari a daj na misoku.

SMOTANOVÁ OMÁKA.
. Vezmi lyžku múky a trochu smotany, dobre rozmiešaj; pridaj k tomu

5 žltkov a opä miešaj
;
pridaj cukru da chuti a trochu vanilkového extraktu

alebo kôry z pol citróna a konene pint smotany. Daj na ohe a miešaj až

to zhustne, ale vari sa to nesmie.

XIX. OVOCNÉ KOCONINY.
(Fruit Jellies.)

Pod ovocnými kooninami rozumieme s cukrom svárenú šavu z dozra-

tého, avšak nie z prezretého ovocia. Ovocie sa najprv s trochou vody varí a

šava sa precedí. Ponevá pri varení vysoko vystupuje, nie je radno ho do

nádoby mnoho dáva; ke sa dovaruje, vtedy už nevystupuje t£ik silno,
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avšak musíme da pozor, aby sa neprevarila. Po vychladnutí dá sa do skle-

níc, na vrch priloží sa do rumu namoený papier a sklenice sa zatvoria. Pri

varení musí sa stále mieša a pena sbera.

HROZNOVÁ KOONINA.
Daj do hrnca 8 funtov neprezretých hrozien, nalej na ne šialku vody a

nechaj vari asi za pol hodiny, to jest kým sa hrozno nerozvarí; potom od-

stav, nechaj vychladnú a prece cez husté plátenko. Teraz odmeraj šavu,

vlej ju nazpä do hrnca a nechaj vari; koko je šavy, toko šialok cukru

potrebuješ ku koonine; cukor daj do rúry, aby sa dobre zahrial, ale tak, aby

sa nespálil a ke sa šava pol hodiny varila, pridaj k nej cukor, nechaj vari

ešte za I O minút, penu pilne sberaj, potom odstav a ke vychladne, daj do

sklenice.

JABLKOVÁ KOONINA.
Olúpaj a nakrájaj na štvrtky zdravé, šavnaté jablká, ktoré hne daj

do vody jako ich krájaš, aby neernaly na vzduchu. Potom nechaj ich do

mäkka uvari, prece cez husté plátno, svár šavu s cukrom, jako sme to

opísali pri hroznovej koonine.

EREŠOVÁ KOONINA.
Odstrá stopky zo zralých erešie, rozmakaj ich s kôstkami a nechaj

cez noc stá. Potom pretla cez husté plátno, pridaj jednu štvrtú as ríbez-

ovej šavy ešte; zase prece, potom nechaj vari a pokrauj tak, jako pri

hroznovej koonine.

SLIVKOVÁ KOONINA.
Slivky vylúpaj, kôstky odstrá, daj ich do hrnca, podlej trochu vody

a var kým sa nerozvaria. Šavu potom prece a svár s cukrom, jako je opí-

sano pri hroznovej koonine.

SVARENINY. (Jams.)

K príprave svareniny berieme dozraté i prezreté, ale zdravé ovocie. Po
olúpaní ovocia a odstránení jadra a kôstok, ovocie sa varí s cukrom, potom
ukladá sa do skleníc jako zavareniny a zachová na chladnom mieste.

MALINOVÁ SVARENINA.
Ober maliny, vymyj, daj do hrnca, postav na ohe a v hrnci ich rozma-

kaj. Ke ich niekokokrát var obišiel, pridaj k ním cukor (na šialku malín

pol šialky cukru) a var asi za tri štvrte hodiny.

JAHODOVÁ SVARENINA.
Varí sa tak samo, jako malinová.

JABLKOVÁ SVARENINA.
Olúpané a rozkrájané jablká daj do hrnca, podlej vody (na gallon jabk

šialku vody) a var za stáleho miešania asi 20 minút až sú jablká na kašu uva-

rené. Pretla ich cez sitko alebo riedke plátno (cheese cloth) a daj tú sva-
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reninu zase do hrnca a var. Potom pridaj cukor (na šialku svareniny pol šial-

ky cukru) a trochu jemne posekanej citrónovej kôry, var ešte asi pol hodiny

pri stálom miešaní, potom za tepla vlej do skleníc.

SLIVKOVÁ SVARENINA.
Zralé slivky omyj, kôstky odstrá a nechaj vari slivky s trochou vody.

Potom pokrauj tak, jako pri jablkovej svarenine.

BIRŠALMOVÁ SVARENINA. (Gdua.)
Rozkrájané a olúpané, zralé biršalmy uvar vo vode do mäkka; potom

vodu sce a pretla ich cez sitko. Na každú šialku svareniny pridaj tri štvrte

šialky cukru a šavu z jedného citróna, nechaj všetko do hustá svári, vlej

svareninu za tepla do skleníc a po vychladnutí obviaž a ulož da potreby.

BRESKYOVÁ SVARENINA.
Z dobre dozrelých breský odstrá pecky a pretla ovocie cez sitko;

pridaj na každú šialku šavy pol šialky cukru a var kým nezhustne; poas va-

renia stále miešaj a penu sberaj. Potom odstav od oha, nechaj trochu vy-

chladnú a daj do skleníc. Ke už dobre vychladly, majú sa obviaza a

odloži.

DRUHÝ SPÔSOB.
Zralé, isté, dobre omyté bre.skyne nakrájaj na štvrky, alebo i na drob-

nejšie kúsky, vezmi toko bieleho cukru, koko je breský a var oboje spolu

pri stálom miešaní za 4—5 hodín. Ke je to dos husté, daj do skleníc a po

vychladnutí obviaž.

Poda vyššie udaných spôsobov môžeme si robi rôzne svareniny z roz-

liného ovocia.

POMARANOVÝ LEKVÁR.
Korku z upotrebených pomaranov uvari, potom studenou vodou za-

lia a necha za tri dni v erstvej vode moknú. Potom pokrájajú sa na

dlhé, tenké kúsky. Na 2 funty korok vezme sa funt i pol cukru; k tomu ešte

3 celé pomarane a šavu zo troch citrónov, nechá sa spolu vari, kým sa

cukor neahá; k tomu dajú sa korky a alej varia sa kýmkovek zkúška,

ktorá sa na tanieri urobí, neukáže, že je lekvár uvarený, o sa pozna dá vte-

dy, ke sa kúsok lekváru položený na tanier a na chladno, za krátky as
sadne. Tento lekvár je vemi chutný a zvlášte pre slabý žalúdok príhodný.

XX. VÝBEHY.

VÝBEH KAPUCÍNSKY.
Dvanás deka cukru mieša sa so 6 žltkami; k tomu pridá sa jedna tab-

lika pomletej okolády, I 2 deka žemlikových omrviniek, konene sah zo

4 bielkov. Táto hmota varí sa 3/4 hodiny v pare a ke je výbeh uvarený,

vyklopí sa na misu a poleje sa osladeným vínom, alebo vínom, ku ktorému

sa primiešalo maraskýnového likéru.
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MÚNY VÝBEH.
Roztri 4 lyžky masla až sa spení, pridaj 6 celých vajec, 4 lyžky cukru,

2 šialky múky, 3 lyžky smotany, trochu to oso a dobre rozmiešaj, potom vy-

miaž plechový peká maslom, nalej cesto asi do polovice pekáa a upe zvo-
na v rúre. Potom vezmi z rúry, prepichni výbeh niekokokrát malým nožom
až na dno, nalej na studeného mlieka a ke mlieko do výbehu vsiaklo, pri-

daj ešte viac mlieka. Do mlieka možno prida trochu vanilky alebo citróno-

vej korky da chuti. Ke je výbeh dobre mliekom nasiakly odstav od

oha, slej s neho zbytoné mlieko, vyklop na misu, podlej teplou vínnou

omákou a nes rýchle na stôl, iná by spasol.

KRÚPOVÝ VÝBEH.
Vezmi 6 vajec, dobre rozšahaj, trochu oso a pridaj šialku pšeniných

krupíc, vlej to do vymasteného pekáa a pe v rúre. Tento výbeh môže sa

ustroji s kyslou omákou alebo zavari do sladkého mlieka.

XXI. POLEVY. (FrostingÄ.)

BIELA POLEVA.
Urob sah z dvoch bielkov, primiešaj k nemu pomaly tri štvrte šialky

práškového cukru, pridaj trochu vanilkového extraktu (jestli máš) alebo

šavu z pol citróna, ale potom musíš prida viac cukru, ešte to za chvíku mie-

šaj a namaž na vystydnutú tortu.

OKOLÁDOVÁ POLEVA.
Var šialku i pol cukru s dvoma lyžkami vody kým sa neahá. Rozmie-

šaj bielky z dvoch vajec a zamiešaj do nich ten horúci cukor a miešaj usta-

vine až to vychladne. Potom pridaj da chuti vanilky alebo citrónovej ša-

vy a polej tortu.

POLEVY RÔZNYCH BARIEV.
Polevy môžu sa robi so šafranom, zelené so špenátom, ružové so šavou

z cvikly alebo karmínu, (preistený carmino). Látku dáme do mažiara roz-

pustíme s trochou vody, dobre roztleme a precedíme, potom môžeme to

da k polevom.

XXII. STAVY.

MALINOVÁ ŠAVA.
Daj maliny do hlineného hrnca, rozmakaj ich a nechaj stá za jeden

týžde. Potom šavu prece cez plátno, pridaj na každý kvárt šavy tri

funty cukru, nechaj to dobre povari a sberaj penu. Po vychladnutí vlej ša-

vu do skleníc a dobre zakorkuj.

RYBIZOVÁ ŠAVA.
Na každý funt rybizovej šavy daj tri štvrte funta syrupu (na 4-tý stu-

pe sváreného), svár potom dohromady, penu sberaj a ke šava vychladla

vlej do skleníc.
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EREŠOVÁ ŠAVA.
Pekné, zdravé erešne utleš v mažiari spolu s kôstkami, preced* všetko

prez sitko a šavu ešte vytlaíš cez plátno. Na každý kvárt šavy pridaj pol

druha funta sváreného syrupu (štvrtý stupe), nechaj ešte chviku povari
a po vychladnutí zlej do skleníc a dobre zakorkuj.

BAZOVÁ ŠAVA.
Dobre oistené bazové jahody povar za chviku vo vode, rozmakaj

vareškou, šavu pretla prez plátenko a pridaj cukru da chuti a var za chvi-

ku. Potom vlej do skleníc a zakorkuj,

ERNICOVÁ ŠAVA.
isté ernice rozmakaj v drevenej mise a pretla cez plátno. Na každý

kvárt šavy pridaj dva funty cukru, nechaj to vari, penu sberaj a ke je

šava istá a dostatone hustá, nechaj ju trochu vychladnú a za tepla vlej do
skleníc.

JABLKOVÁ ŠAVA.
Olúpané a oistené šavnaté jablká rozstrúhaj, šavu vytla do hrnca a

na každý kvárt šavy pridaj pol druha funta syrupu, pár hrebikov, škorice,

citrónovej kôry a nechaj to vari. Potom sce do skleníc.

(Takým spôsobom môžu sa robi rozmanité šavy.)

XXIII. ZAVAROVANIE OVOCIA.

Mnohé gazdiné si myslia, že cukor chráni zavareniny pred zkazou a ple-

snením, avšak je tomu nie tak. Všetko kysnutie a plesnivenie zapríinené

je malými, oku neviditenými organismami, takzvanými baktériami. (Vi
pojednávanie o baktériách.) Jestli chceme tomuto kysnutiu predís, musíme
najprv baktérie odstráni alebo ich uini neškodnými. To docielime tým,

jestli pridáme k ovociu chemické látky, ktoré baktérie zniia, alebo vložíme

ovocie do vriacej vody, ktorá po istej dobe tiež znií tie baktérie, totiž nie

voda, ale veké teplo. Po varení ovocia máme sa stara, aby sa baktérie do
skleníc nedostaly a preto nemáme siaha na oistené veci rukami, lebo ruky

sú plné zárodkov rozliných baktérií. Všetky sklenice, nádoby, gumové
kruhy majú sa vari za pol hodiny vo vode. Nadobudnite si drôtové kliešti-

ky a varte i tie vo vriacej vode. Klieštikami povyberajte sklenice a iné veci

z vody. Nalejte do skleníc, kým sú horúce zavareninu, ktorá tiež má by
horúca z oha odstavená, klieštikami vyberte gumový kruh, dajte na hrdlo

sklenice, ale nesiahajte rukami na ni. Priklopte vka tiež pomocou klieštov

a postavte znovu do vriacej vody a nechajte znovu za desa minú vari.

Potom, dokia sa to varí, zašrobujete vka pevne a vyberte ich z vody. V-
ka majú by sklenené alebo kovové; korkové zátky tu nepomôžu, lebo piese

cez ne ahko prenikne.

Pred zavarovaním ovocia prezrime sklenice, i sú nepotrepané alebo

deravé, gumové kruhy majú sa nové dáva pri každom zaváraní, ovocie musí

by tvrdé, zdravé, ale nie vemi prezreté, lebo to sa nedá drža. Ovocie má
sa dobre prebra, oisti, väšie tvrdé, olúpa, spari a potom zavari.
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Sklenice sa ovocím naplnia a postavia do kotla vodou naplneného tak,

aby voda až po hrdlá skleníc siahala. Na dno kotla dáme slamy, sena alebo

triesok, tým predídeme praskaniu skleníc. Vka na skleniciach sa len ahko
zašrobujú. Po varení zavareniny asi za desa minút, sklenice z vody vybe-

rieme až ke zavarenina vychladla, až potom vka docela zašrobujeme.

Sklenice majú by nepriedušne zašrobované a na studenom mieste uschované.

Jestli by sa piese pokazovala, tá sa odstráni a ovocie znovu vo vode povarí

po om vka sa nepriedušne zašrobujú.

ZAVARENÉ BRESKYNE.
Olúpaj breskyne, odstrá kôstky, rozpolti ich a daj do studenej vody.

Daj do hrnca jednu i pol šialky vriacej vody a funt cukru a nechaj vari, aby

z toho povstal dos hustý syrup. Napl sklenice breskyami a postav ich do

kotla vodou naplneného, jako sme to vyššie opísali. Na každú vrstvu bre-

sky daj vrstvu cukru a ke je sklenica plná, polej ovocie tým horúcim syru-

pom, zašrobuj ahko vka a var vo vode za 1 O minút.

ZAVARENÉ VIŠNE.

isté, dobre omyté višne zavaríme tak, jako breskyne, len že dá sa do

syrupu menej vody a pokraujeme práve tak, jako pri breskyach bolo opí-

sano.

ZAVARENÉ JABLKÁ.
Jablká majú by šavnaté, radšej sladké, než kyslé a zdravé. Olúpaj

ich, jaderník vykrájaj a jablká pokrájaj na štvrky. Jestli sú jablká väšie

možno ich pokrája na menšie kúsky a hne poas krájania a lúpania majú

sa da do studenej vody, aby nezernely. Postav kotol na ohe, vlej do neho

toko vody, koko potrebuješ ku zavareniu a na každý gallon vody daj kvárt

cukru a nechaj vari. Potom sober penu, daj do kotla ovocie, pridaj trochu

rozlámanej škoricovej kôry a var jablká tak dlho až sa dajú vidlikou ahko
prepichnú. Medzitým, ke sa jablká varia, nalej vriacej vody do druhého

kotla a pridaj do vody sódy a v tej vode (vriacej) vyvar sklenice, vka a

gumy, aby dokonale isté boly. Potom daj ovocie do skleníc, polej syrupom,

vka trochu zašrobuj a daj do vody za 1 O minút vari, jako sme to opísali

pri zavarovaní ovocia.

ZAVARENÉ HRUŠKY.
Hrušky majú by tuhé. Olúpaj, vyber jaderník, rozkrájaj na poly alebo

na štvrky, ke sú hrušky väšie a daj ich do studenej vody. Potom daj do

istého hrnca kvárt bieleho cukru, asi dve lyžky vody a ke sa to povarí

pridaj do syrupu dve kvarty hrušiek a nechaj vari pozvolne pár hodín. Ked
je syrup hustý, daj do skleníc da návodu pri zavarovaní ovocia udanom.

ZAVARENÉ JAHODY.
Ober 1 alebo 1 2 kvárt jahôd, vymyj na sitku a nechaj ich dobre

oschnu. Daj do istého hrnca 2 funty cukru a pol šialky vody a var za desa
minút. Potom vysyp do syrupu jahody, nechaj vari za 25 minút, penu sbe-

raj, ale jahody vemi nemiešaj, aby sa nerozmakaly. Potom vyber ich ope-
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nováckou a daj pozorne do skleníc, aby na koko je to možné, zostaly celé.

Potom sa dajú sklenice do vody, jako sme to opísali pri zavarovaní ovocia.

XXIV. POKRMY PRE CHORÝCH.
CHLEBOVÁ VODA.

Na hrianky, zo žitného alebo pšeniného chleba nalejeme vriacej vody,

pridáme trochu kôry z jedného citróna a ke vychladne precedíme, dodáme
cukru, citrónovej šavy a ke lekár dovolí i nieo vína a voda je hotová.

VODA Z JAMEA.
Za hrs jameových krupíc varíme v kvarte vody za hodinu; môžeme

doda i trochu citrónovej korky, potom precedíme cez husté plátenko, dodá-

me nieo malinovej alebo citrónovej šavy a môžeme dáva chorému da
potreby.

CHLADIVÝ NÁPOJ PRE CHORÝCH.
Do kvarty jameovej vody dáme šavy z dvoch citrónov alebo mali-

novej šavy, nieo cukru a málo vína. Držíme to v teple za hodinu, potom
precedíme, slejeme do skleniiek a uložíme do pivnice pre potrebu.

JABLKOVÁ VODA.
6 jabk rozkrájame na Štvrky, stredok odhodíme a mäso varíme so žltou

kôrkou z jedného citróna v kvarte vody za hodinu; potom odvar precedíme

cez sito, ocukrujeme a pre lepšiu chu jestli lekár dovolí, dodáme trochu bie-

leho vína.

ISLANDSKÝ MOCH.
Asi jeden lot z islandského mochu varíme v kvarte vody za hodinu, po-

tom cez isté plátno precedíme, ocukrujeme, pridáme i trochu mlieka a potom
dávame pi chorému da potreby.

POŽIVNÁ POLIEVKA.
V jednom hrnci uvaríme dobre oistené kuriatko a v druhom hrnci va-

ríme nejakú kašku, krupicu alebo ryžu. Do polievky nedávame žiadne zele-

niny, jestli varíme polievku pre chorých. Potom kašku alebo krupicu rozbi-

jeme, lyžkou pridáme trochu nesoleného masla a polejeme polievkou;" to

všetko necháme trochu stá, potom cez sito precedíme a dávame takúto istú

polievku chorému raz alebo viac ráz denne da predpisu lekára.

KORENISTÉ VÍNO.
Do kvarty erveného vína dáme trochu zázvoru, 6 hlávok hvozdíkov,

pol funta cukru, trochu citrónovej šavy; to všetko za chvíku povaríme, po-

tom precedíme a dávame za tepla chorému.

JAMEOVÉ KRUPICE.
Asi pol šialky jameových krupíc varíme až sú mäkké; soli nedodáva-

me; ke je krupica mäkká dodáme trochu nesoleného masla a dobre rozmie-
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šame; neskoršie ešte raz dodáme viac masla a zase to rozbijeme až sa poína

peni. Potom pridáme ešte trochu vriacej vody, rozmiešame a dáme ne-

mocnému.
,

KRUPICE NA INÝ SPÔSOB.
Uvaríme krupice, jako sme vyššie opísali, len že mimo masla pridáme

dajakej šavy z ovocia,

OVSENÉ KRUPICE.
Pokraujeme tak, ako sme to pri jameových krupiciach opísali.

SAGOVÁ POUEVKA.
Jednu lyžku sagovej múky rozrobíme s dvoma lyžkami studenej vody,

na to nalejeme dobrej kuracej polievky, ešte povaríme a dávame chorému so

žemlikou alebo istú.

KURACINA.
Mladé, dobre oistené kuriatko uvaríme s petržeom a s mrkvikou;

náhle je kuriatko uvarené, vyberieme ho z polievky a na kúsky pokrájame.

Teraz dáme na randlík trochu masla a múky, zrobíme peknú zápražku a za-

lejeme ju polievkou, v ktorej sa kuriatko varilo. Teraz pridáme trochu ci-

trónovej korky, cukru da úbosti, dobre rozmiešame a vylejeme takúto po-

lievku na rozkrájané kuriatko, ešte trochu povaríme, ale len asi za 5—6 mi-

nút a je to hotové.

VÁRIVO PRE CHORÝCH.
Jestli chorí môžu jes várivo, treba ho po uvarení cez sito pretlc k omu

dodajúc nieo masla alebo citrónovej šavy dáme chorému da predpisu.

HOLUBACINA PRE CHORÝCH.
Dobre oistený holúbok má sa naplni jablkami, na kúsky pokrájanými;

potom obalí sa do maslom namazaného papieru a pece sa na rožni nad vo-
ným ohom. Náhle sa upeie, pokropíme ho citrónovou šavou a dáme ne-

mocnému.

PEENÁ KURACINA.
Tá sa tak peie ako holúbok, len že namiesto jabk dáme do kuriatka

petržea so žemou smiešaného a citrón vynecháme.

KOTLETKY Z TEACINY.
Teacie mäso pokrájame na tenké kotletky, tie dobre bijeme na tenko,

potom trochu osolíme a v rozpustenom masle vypražíme.

BEEFSTEAK PRE CHORÝCH.
Robí sa tak isto ako teacie kotletky.





XXXV. KNIHA.

HUBY.
Život, bytnos, tvzur a dôležitos húb, ako tiež ich

sbieranie, sušenie a pestovanie umeleckým

spôsobom.

OBRAZ 1022.

Záhon peiarok.



826 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

HUBY.
(Mushrooms — Fungi,

)

Úelom tejto rozpravy je šírenie znalosti húb. Zdá sa, že za dávnejších

asov naši predkovia znali viac o hubách, než my, a že považovali ich za jed-

nu z najprednej šich potravín pôstnych, toho dôkazom je to, že da starodáv-

neho slavianskeho zvyku medzi siedmymi, na viliju Božieho Narodenia poží-

vanými pokrmami, prvé miesto neodvolatené zaujímaly sušené huby.

Dnes už menej vídame ich na stoloch, stále menší sa poet takých udí,

ktorí by znali rozdiel medzi jedovatými a požívatenými hubami a preto šíria

sa prípady otrávenia hubami. Takéto otrávenia môžeme pripísa nevedo-

mosti o hubách takým osobám, ktoré ich pre obchod sbierajú a nezriedka

nemajú dostatonej znalosti; tým viac, ktokovek chce ma osoh z vekej
poživnosti húb, má sa naui rozpoznáva poživatené huby od jedovatých,

aby si ich sám mohol nasbiera a predís náhodnému otráveniu, aj ke si ich

kúpi.

V Európe po vekých mestách vystavujú a predávajú huby na tržištiach,

zvlášte peiarky, kuriatka, lišky, sosaky, smrže, hlivy a peiarky. V Sasku

znajú i jedia viac tvarov húb. Veké množstvo húb spotrebujú udia v Švaj-

iarsku, Taliansku a Francúzsku. V Paríži spotrebujú rone okolo 50 tisíc

centov húb; na okolici (Paríža vypestujú rone za 10 millionbv frankov a v

celom Francúzsku za viac než 40 millionov frankov húb. Mesto Geneva v

Taliansku je dobrým tržišom na huby; tu sa predá asi 800 do 1000 a v

celom Taliansku 150 tisíc centov húb. Na Slovensku umelecké pestovanie

húb je zbytoné, ponevá majú ich v lesoch.

Amerika sa tiež môže pochváli množstvom rôznych požívatených húb,

avšak udia si ich nepovšimnú a zväša len umelým spôsobom pestované pe-

iarky predávajú sa na trhu, za ktoré bohatší Amerikáni platia priemerne 65

centov za funt. Je to veký hriech loveka, že nechce, alebo nezná uži tie

veké dary prírody, ktoré sám Boh nasadil pre loveka, sám Boh ich okopáva,

polieva, a ktoré na nás akajú v lesoch, priekopách, na lúkách a na iných vlh-

kých miestach, akoby sa nám núkaly, aby sme si ich nasbierali a na pokrm
pripravili.

ŽIVOT, BYTNOS A TVAR HÚB.

Huby zaujímajú v rastlinnom svete vemi karakteristické miesto. Sú rast-

linami najkratšieho žitia; rýchle rastú na iernej, vlhkej zemi práve tak, jako

v piesku alebo v mochu; hlavnými ležiskami húb sú húšavy temných lesov;

zhnité huby slúžia jako pokrm chrobai, slimákom, z ktorých mnohé niia telu

udskému škodlivé mikróby (baktérie) a tým chránia nás od cudzopasníkov.

(Vi baktérie.)

Zárodky húb rozrastajú sa pod zemou, vyzerajú jako nitky a tvoria

silné husté pletivo tak zvané podhubie, ktoré nachádza sa pod hlavikou (klo-

búkom) huby. Z toho podhubia rastie niekoko vlákien nad zemou, tie vlák-

na hrubnú a tvoria to, o menujeme hubami.
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Väšia as požívatených húb — a jesto ich asi 110 — má klobúkovitú

formu a preto huby delia sa na klobúik, alebo hlávku, podhubie a na hlúbik.

Zárodky nachádzajú sa pod hlávkou huby a skladajú sa z papršlekovite slo-

žených listkov alebo z poprirastaných do seba rúriek. Poda toho rozpozná-

vajú sa huby listkové a rúrkové. Dobre známe huby, kuriatka, menujú sa

vráskovatými, ponevá ich semenné listky majú formu tuhých, voskovitých

ráncov. V iných majú semenice i hlisté, kolekovité formy a preto menujú sa

kolekovité huby. Zase iné majú semenice v drobných vetvikách koralko-

vitých, ako ku príkladu smrž alebo kozia bradka a preto menujú sa koralko-

vitými hubami. Mimo toho sú ešte guaté a nitkovité huby, ktoré ako piese

rastú na chlebe (splesnetý chlieb) a na iných pokrmoch. U niektorých líst-

kových húb hlub a klobúik sú spoloným závojom (blanou) odtiahnuté; ten

závoj poas alšieho rozvinú praskne a tvorí z asti okolo hlubu obrúke
podobnú látku — prste — a z asti tvorí závoj na pokožke klobúka bielo-

ernastú lupinku.

DÔLEŽITOS HÚB.

Dôležitos húb v hospodárstve prírody je rozliná:

1 ) Sídlia všade, kde sa poína nejaký rozklad, nejaké hnitie a tým
chránia udí a zvieratá od škodlivých nápadov tých rozpadkových stavov,

uskutoujúc zodpovedne ich premeny.

2) Ponevá huby pri svojom vyžívaní vahujú z rozkladajúceho sa pod-

hubia plyn, pri om rozkladajú uhlo-hydráty na uhliitú kyselinu, preto udia

mohli by tú vlastnos využitkova pri peení chleba at. jako droždie. (Vid*

Baktérie.)

3) Najvážnejším pôžitkom pre loveka sú ich výživné látky, lebo o
sa tye bielkoviny, majú jej toko jako mäso živoíšne, nehrozia nám škodli-

vosami mäsitých potravín a rovnajú sa viac-menej s hrachom, fazuou, šošo-

vicou a prevyšujú zbožie. Mimo toho obsahujú huby mnoho soli a uhlohy-

drátov a preto môžeme ich nazva "rastlinným mäsom". (Prof. Gliick.) o
sa výživných astí húb tye, máme vzia do ohadu, že mladé huby obsahujú

viac výživných látok než staré; alej že v klobúkoch je ich viac, než v hlúbe

(koreni) ; hlávky mladých húb obsahujú najviac bielkoviny. Chemické zkú-

mania dokázaly v sviežich hubách nasledujúce súastky: 80—90 percent vo-

dy; 2—8 percent bielkoviny; 8— 18 percent cukru, múky, tuku a soli; v

sušených hubách nachádza sa 27—50 percent bielkoviny a 40 do 70 percent

cukru at.

JAKO SBIERA HUBY?
I ) Nesbierajme huby do mecha ale do košíka, lebo v mechu sa obyaj-

ne odusia, pohmoždia.

2) Najviac húb nájdeme v auguste a septembri až ku koncu októbra,

zvlášte poas teplého, vlhkého povetria v húšavách lesných at.
3) Najprv hadajme huby v stred mochu a na lúkách. Tie huby sú naj-

bezpenejšie a mnohé majú svoje sídla v mochu.

4) Sbierajme huby za pekného poasia.

5) Sbierajme nadovšetkým huby, ktoré majú tuhé mäso a málo vody.
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6) Varujme sa nadutých húb, ktorých klobúky sú hrubou, tuhou po-

kožkou zarastnuté; pravda, že sú mnohé huby tohto druhu, ktoré sú požíva-

tené i dobrú chu majú, avšak lovek, ktorý nerozumie sa do húb, nech ich

nechá iným živoíchom.

7) Nesbierajme huby so zvädnutým mäsom — ani tie, ktoré sú ovadmi,

komármi a shmákmi nadhryznuté.

8) Nesbierajme huby, ktoré vyriastly na zemi lesných húštin kde zem
smrdí, jako by sa tam nejaký živoích rozpadúval — hnil.

9) Všetky huby mlieko obsahujúce sú podozrivé, vynímajúc rydziky.

10) Nesbierajme huby, ktoré majú nepríjemnú vôu (zápach); môže-

me kúsok huby medzi prstami pogniavi a tak ovoa (popácha).

1 I ) Nesbierajme huby, ktoré tratia barvu pri rozkrájaní alebo preláma-

ní. Výnimku tvoria rydziky, masliak a iné.

12) Oprobujme huby jazykom avšak dajme pozor, aby sme ani šavu
so slinami, ani kúsky huby neprehltli; jedovaté huby zanechajú na jazyku

ostrú alebo páliacu chu (šmak). Ale aj tu sú výnimky; tak zvaná bláznivá

huba alebo satan (Boletus Satanas) má zápach príjemný i chu lahodnú, slad-

ká ako orech a pri tom všetkom nie je poživatenou.

Ostatne zapamätajme si, že hne na mieste máme huby vyzkúma; zdra-

vé, pekné vybra a nadhryzené, deravé, neisté zanecha.

Na nasledujúcich stranách uvedieme krátky opis takých húb, ktoré sú

požívatené, ahko dajú sa pozna, ako tiež mnohé vyobrazenia amerických

poživatených, jedovatých a podozrivých húb.

Pri sbieraní viac pozornosti venujme nasledujúcim hubám:

Dážd'ovnica alebo dážd'ochran — Lepiota Procera.

Isté druhy odpeniek — Pholiota Mutabilis.

Bláznivá huba (krvavý hrib ) alebo "Satan" — Boletus Satanas.

Vracanka— Russula Emetica.

Muchotrávka — Amanita Musbaria, jedna z najjedovatejších húb.

Vlia huba — Boletus Lupinus, at.

AMANITA ŠIŠKOVITÁ.
(Amanita Strobiliformis.

)

Mnohí prírodozpytcovia nenachádzajú veký rozdie medzi touto ama-

nitou a amanitou osamelou (Solitaris). Amanita Solitaris má biely, pologuatý

klobúik, biele podhubie, múnatý, šupinatý a roztrhaný prste a amanita ši-

škovitá tak sa zdá, že je nieo väšia, klobúik okrúhly a biely, podhubie

široké, biele; hlúb hrubý, pevný a prste veký, nerovnaký. Ponevá roz-

poznávanie húb tohto druhu je ažké, preto je nie radno aby sa jako pokrm

požívaly. (Vi Tabuku XCII. Obraz 1047.)

AMANITOPSIS.

Tieto huby hojne rastú v celej Amerike a majú výbornú chu. Ponevá
podobajú sa ku Amanitám, ktoré sú zväša všetky jedovaté, preto máme da
pozor pri sbieraní húb. Zvlášte poznávame ich po tom, že nemajú ani závoj,

ani prste, kdežto Amanity majú i závoj i prste. Amanitopsis Vaginata má
múnatý, šedý alebo šedo-brunátny klobúik, ktorý je šedým práškom pokry-
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tý; podhubie belasté, slobodné; hlub prázdny, belastý, dolu hrubší než hore

a asi 1/2 ina dlhý. (Vi Tabuku LXXXIX. Obraz 1028.)

ARMILLARIA.
(Armillaria Ventricosa.)

Klobúik mäsitý, hladký biely 4-7 ine široký; podnebie belasté, široké;

hlub hrubý 2-3 ine dlhý; prste blánkovitý; chu obstojná. Tabuka XC.

Obraz 1035.)

IERNY KALICH.
(Urnula Craterium.

)

V Amerike známa je pod menom "Black Um"; je to asi Yi ina široká

a 2—4 ine vysoká, brunátna, skoro ierna, nepravidelná huba, podobajúca

sa kalichu. Jej celá podstata je kožnatá, alebo syrovatá, zvonku malými

iernymi vlasami pokrytá.

DÁŽOCHRAN —DÁ2OVNICA.
Lepiota Procera. Parasol Mushroom.

Klobúik pologuatý, 3—.6 ine široký; podhubie široké, biele, slobodné

a od hluba vzdialené; hlub dlhý, rúrastý, šupinatý a bodkovaný, 6— 12 ine
dlhý; prste veký, hrubý; chu dobrá. (Vi Tabuku XCIII. Obraz 105 7.)

FISTULINA.
Fistulina Hepatica. Beefsteak Mushroom.

V Amerike menujú tú hubu Beefsteak, Beef Tongue, Oak Tongue, Chest-

nut Tongue at. Klobúik polo-lopatkovitý, okrúhly, ervený a asi 3—

8

ine široký; mäso ervené, hrubé, mäkké a vemi šavnaté; Professor Lloyd

tvrdí, že v Anglii našli fistulinu, ktorá vážila 30 funtov. Rastie vodorovne na

stromoch. (Vi Tabuku XCII. Obraz 1050.)

HYPHOLOMY.
Tieto huby rastú v celej Amerike zvlášte na západe, obyajne hromad-

ne; klobúky majú tenké, vajcovité, brunátno-žlté, nieo vráskovaté; závoj

pripevnený ku okrajom klobúka; podhubie je ku hlubu prirastlé; hlub mäsitý.

Hypholomy, zvlášte suché a v polievkach varené, majú výbornú chu. Ta-

buka XCI. Obraz 1041. znázoruje Hypholomu Sublaterium a Tabuka
XCII. Obraz 1053. Hypholomu Appendiculatum.

HLAVÁTKA CISÁRSKA.
Amanita Caesarea. Caesar's Mushroom.

Klobúik pologuatý, hladký, ervenastý, 2—4 ine široký; podhubie

slobodné, žlté; hlub valcovitý, chomáovitý, dolu šupinatý a povyše hladký,

skoro 4—5 ine dlhý; prste blanistý a veký; hlub a kore žltastý; mäso

biele a pod pokožkou žlté; závoj veký, biely, vrecku podobný; starodávni

Gréci užívali ju jako liek proti neporiadkom žalúdka a riev. Iné anglické me-

ná: Caesar's Agaric, Royal Agaric, Orange Amanita at. (Vi Tabuku
XCII. Obraz 1046.)
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LXXXIX. TABUKA.

OBRAZ 1023.

Falošný smrž.
OBRAZ 1026.

Psathyrella.

OBRAZ 1024.

Klytociba mliena.
OBRAZ 1027.

Paneola.

OBRAZ 1025.

Obrovská pychavka.
OBRAZ 1028.

Amanitopsis.
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XC. TABUKA.

OBRAZ 1029.

Mlie.

OBRAZ 1030.

Modrý rydzik.

OBRAZ 1031.

Maslian.

OBRAZ 1032.

Klytociba.

OBRAZ 1033.

Hlavátka pologuatá.

OBRAZ 1034.

Omphalia.

OBRAZ 1035.

Armitaria.

OBRAZ 1036.

Židkove uško.
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XCI. TABUKA.

OBRAZ 1037.

Tricholoma. OBRAZ 1038.

Falošný rydzik.

OBRAZ 1039.

Spiak.

OBRAZ 1040.

Rydzik.

OBRAZ 1041.

Hypholoma Sublaterium.

ilHHP'IHffill^



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 8SS

XCII. TABUKA.

OBRAZ 1045.

Kalich smrti.

OBRAZ 1037-A.

Tricholoma.

OBRAZ 1047.

Amanita Šiškovitá.

OBRAZ 104í

Masliak.

OBRAZ 1049.

Odpienka tuná.

OBRAZ 1050.

Fistulina.

OBRAZ 1052.

Dymovka.

OBRAZ 1046.

Cisárska

hlavátka.

OBRAZ 1051.

Peprný Rydzik.

OBRAZ 106S.

Hypholoma
Appendiculatum.
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XCIII. TABUKA.

OBRAZ 1054.

Odpienka.

1
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HLAVÁTKA LESNÁ.
(Agaricus Silvestris.)

Podobá sa ponej peiarke len že je trochu väšia a divokejšia.

HLAVÁTKA PLOSKÁ.
(Agaricus Placomyces.

)

Klobúik tenký, vajcovitý, neskoršie ploský, belastý, malými lupinkami

okrášlený, ktoré sa ku stredu shromažujú; podhubie zatvorené, biele, ne-

skoršie bado-ervené a konene erveno-hnedé; závoj široký; prste veký;
hlub hladký, rúrovitý alebo vyplnený a nižšiej, smerom ku koreu cibuovitý

a biely, klobúik 2—4 ine široký; hlub 3—5 ine dlhý a '/4— /^ hnie hrubý.

Rastie od júla do septembra najmä v hlohových lesoch. Chu dobrá.

HLAVÁTKA POLOGUATÁ.
(Agaricus Subrufescens.

)

Klobúik pologuatý, dutý, hladký; vyzerá jako belavo-šedá alebo tem-

no ervená hodvábna tkanina; podhubie tenké, biele potom bado-ervené a

neskoršie ernasté; hlúb dlhý, pri koreu cibuovitý, na poiatku svojho žitia

cievkovaný a neskoršie vyplnený, biely. Klobúik 3—4 cole široký, 2—

4

cole dlhý. Chu dobrá. (Tabuka XC. Obraz 1033.)

HRÍB OBECNÝ.
(Boletus Edulis.

)

Klobúik vypuklý, hladký, pevný,

neskoršie pri starnutí mäkký; barvá šedo-

ervená a niekedy hnedo-ervenastá oby-

ajne badoervená ku okrajom klobú-

ka; mäso biele alebo žltasté; niekedy

hne pod samou kožkou ervenasté; rúr-

ky pod klobúkom vyduté skoro slobod-

né, dlhé, biele; hlub prostý, ohnutý, cibu-

ovatý, sieovitý, belavý alebo hnedý;

klobúik 4-6 cole široký; hlub 2-6 cole

dlhý. Chu výborná.

OBRAZ 1061.

Hríb obecný.

KALICH SMRTI.

Amanita Phalloides. Deadly Cup,

Jako už i jej meno pokazuje, je jedna z najjedovatejších húb. Klobúik
biely alebo citrónovej barvy, mäsitý a lepkavý ke je mokrý, vypuklý, hladký

alebo šupinatý a asi 3-4 palce široký; podnebie slobodné, biele; hlúb hladký,

biely, dolu pevný a ku vrchu dutý; asi 3-5 palce dlhý; prste biely. Dá sa

ahko rozpozna po vekom závoji a prsteni. Vi Tabuku XCII. Obraz
1045.

HLIVY BEZ HLUBA. (Ustricové huby.)

Pleurotus Ostreatus. Oyster Mushroom.
Huby tohto druhu vyzerajú jako ustrice, sú vemi krehké, mäsité, mäkké.
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mokré, popolavej barvy. Niektoré z nich majú hlúbik, a iné zase nemajú;

podhubie je biele, brázdavé. Tabuka XCI. Obraz 1044 znázoruje hlivy.

Rastú zväša na zhnitom dreve, pniakoch atd*. Chu dobrá a príjemná.

HLIVY S HLUBOM (Lošak Biely).

(Hydnum Repandum.)
Klobúik nepravidelný, do stredku zahnutý; barva svetlo-žltavá, alebo

bado-ervená; mäso biele a krehké; podhubie biele; hlub hrubý; rastie od
júla do novembra v lesoch na zemi a na zhnitom dreve. Chu výborná.

HORKYA — HORKÝ HRÍB.
• (Boletus Felleus.

)

Klobúik pevný, vypuklý, rôznej barvy; mäso biele a vemi horké, hlub

asi 2—3 ine dlhý, hladký. Apráve tieto huby nie sú jedovaté, ale pre ich

horkú chu udia ich len zriedka jedia.

OBRAZ 1062.

Chrapá.
CHRAPÁ JEDLÝ.

Celá huba podobá sa smržu; má nepravidelný

klobúik, ktorý je akýsi ipkovatý, nerovný, svráska-

ný; mäso hnedé bieložltavé; hlúb mäsitý, tlstý, hrbatý;

rúrky pod klobúkom nepravidelné. Rastie na okra-

joch ciest at. Mäso dobré, chutné.

KAPUClNKA — KOZIARKA — BREZÁEK.
(Boletus Scaber.

)

Klobúik malý, šedo-ervený alebo šedo poma-
ranový s bielymi neskoršie, bielo-šedými lupinkami; ^ ..

mäso biele; po rozkrájaní nadobúda šedo-modrú bar- '*^*'" *^

vu; hlúb dlhý, biely a tmavými vlákienkami alebo vyvýšeninami svráskaný.

Rastie v lete a v jaseni v hustých lesoch. Chu výborná.

KLZOK — SOSNÁK BOROVIK.
(Boletus Bovinus.

)

OBRAZ 1063. OBRAZ 1064.

Borovik.

Klobúik tlstý, mazavý, špinavý, hnedej alebo hnedo-žltej barvy; lupin-

ky bado-žlté; vôa príjemná, nakyslastá; mäso bielo-žltavé; hlúb asi na prst

hrubý, má biely závoj, ktoý neskoršie oernej e; na hlúbku je prste a na tom

hnedé bodky. Rastie vemi hojne v sosnových lesoch a na okrajoch lesných

ciest. Chu dobrá. Obrazy 1063— 1064 znázorujú borovik — Klzok.
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KOPRINUS.
Coprinus Comatus. Shaggy Mane.

Klobúik zvonekovatý, ku stredku mäsitý, žlto-belastý a asi 1—3 pal-

ca široký; mäso biele; podhubie široké, hromadkovité, slobodné, biele; hlúb

hladký a ahko sa dá odstráni od klobúka; prste tenký ohyblivý.

Iný druh tejto huby je coprinus Micaceus (Mica inky cup), ktorá má
vajcovitý klobúik, z poiatku biele, potom ervené a konene, ke dozrela,

ierne podnebie, hlúb je tenký, slabý, biely, krehký asi 2—4 palce dlhý. Chu
dobrá. Vi Tabuku XCIII. Obraz 1 060.

KLITOCYBY.
Niektoré klitocyby sú poživatené, avšak ich mäso napochytre mäkne a

tým tratí na chuti. Clitocybe Multiceps má mäsitý, vypuklý, medo-barvistý
klobúik asi I—3 palca široký, krátke, sbehajúce sa podnebie, pevný ohyb-
ný 3— 7 palca dlhý hlúb. Clitocybe Laccata (Vi Obraz 1024) má tenký,

vypuklý, pupkovitý, I—2 palcov široký klobúik, podhubie je ervené, vrub-

kovaté a hlúb útly, vláknatý, 1—5 ine dlhý.

Clitocybe Ochropurpurea (Tab. XCIII. Obraz 1056) má pologuatý plo-

ský, hladký klobúik, obyajne bado-žltej a niekedy barnavej barvy; pod-
nebie hrubé, ervenasté; hlúb pevný, vláknatý 2—5 palcov dlhý.

Ku hubám tohto druhu patrí ešte raz tak zvaná, a vemi jedovatá huba
Clitocybe Illudens. V noci vydáva fosforu podobné svetlo a preto v Amerike
menujú ju "Jack O'Lantern".

KURIATKA. (Žltá Kyjavka.)

Rastie hojne cez celé leto a zvlášte v piesko-

vitej pôde. Podobá sa karfiolu; barva žltastá; z

kmea vypúša krehké, žlto-ervenasté vetviky;

kme je asi 2—5 centimetrov hrubý. Chu ve-
mi dobrá. (Vi obraz 1065.)

KURIATKA ERVENÉ.
(ervená kyjanka.

)

Je to dos veká huba; má biely hlúb, kto-

rý neskoršie stáva sa tuhším a hrubším; vetve

krehké, žlto-ervené, s erveneistými výbežkami,

ktoré sú mnohonásobne rozvetvené; vzrast hoj-

ný najmä v lete. Chu príjemná.
OBRAZ 1065.

Žlté kuriatka.

LEOTIA.
V Amerike známe sú dva druhý týchto húb a síce: Leotia Lubrica, (Ta-

buka XCIII. Obraz 1059.) a Leotia Chlorocephala. Obe huby rastú na zhni-

tých stromoch, pnizdkoch, v mochu, na pobreží, zväša hromadkovité. Obe
sú huspenine podobné avšak Leotia Chlorocephala má temno-zelený i klobú-

ik i hlúb, kdežto Leotia Lubricata má zeleno-žltý klobúik a hladký žltý hlúb.
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OBRAZ 1066.

Liška.

liSka.
(Cantharellus Cibarius.

)

Klobúik mäsitý, hrubý, jemný, zlato-žltý; z po-

iatku je obyajne badý, potom žltý a neskoršie tma-
vo-žltý asi 3— 10 centimetre široký; mäso biele; hlúb

silný, pevný. Chu dobrá. Tieto huby zriedka ra-

stú samotné, zväša vidíme ich pohromade a to vo
vekom pote. Sú vemi príjemnej vône voajú jako

breskyne a rastú hojne v lesoch cez celé leto. (Vi
obraz 1066.)

MÁJOVKA.
(Agaricus Prunellus.

)

Poznávame ju zväša po jej múnatom podhlubí; pod klobúkom vyzerá

jako by jemnou múkou bola posiata, iná podobá sa hlavátkam. Chu do-

brá.

MARASMIUS.
Marasmius Creades. Fairy Ring.

Klobúik tuhý, hladký, brunátný a neskoršie žltastý; podnebie široké,

smetano-biele; hlúb pevný, hrubý, ernastý 1—2 palcov dlhý. Chu dobrá.

MASLIAK.
Collybia Butyracea. Collybia.

Klobúik brunátný, ervenastý, v stredku temnejší a ku okrajom badý,
dutý, hladký, masný a asi 2—3 palcov široký: mäso mäkké, maslovité, biele;

podhubie tenké, biele; hlúb obratovitý, páskovaný, prázdny alebo pevný

2j—3 palce dlhý. Obraz 1048 znázoruje Masliak.

K famílii Masliakov náležia ešte Collybia Dryophila, Collybia Velutipes,

Collybia Radicata a Collybia Platyphylla. Všetké tieto huby uznávajú sa v

Amerike za požívatené, avšak jeden europejský prírodozpytec oznamuje, že

v Európe boly prípady, kde udia po jedení týchto húb onemocneli. Obrazy

1031, 1048, a 1058 znázorujú niektoré druhy tejto huby.

MUCHOTRÁVKA.
Amanita Muscaria. Fly Amanita.

Je to najjedovatejšia huba medzi všetkými. Klo-

búik guatý, dutý, ku okrajom ploský a po dozrelosti

páskovaný, 3—5 palce široký; mäso biele, niekedy

žltasté; závoj roztrhaný, šupinatý, žltastý alebo er-

vený; podhubie biele, niekedy jasno-žltasté; hlúb val-

covitý, pevný, neskoršie prázdny; prste veký, vo-
ný, roztrhaný. Tabuka XCI. Obraz 1043 a Obraz

1 068 znázorujú muchotrávku.
OBRAZ 1068.

Muchotrávka.
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MLIE.
(Lactarius Volemus.

)

Klobúik dutý ,suchý, hnedo-ierny a neskoršie vráskovitý; hlúb pevný,

beavý a neskoršie ernastý, brázdatý; podhubie spolu srastlé, zatvorené, be-

avé; mlieko biele, po prerezaní huby hustne; klobúik 2—5 palcov široký;

hlúb 1—4 palca dlhý. (Vi Tab. XC. Obraz 1029.)

ODPIEKA.
(Agaricus Melleus.)

Je to malá, hnedo-žltavá huba, klobúik malý, mastný, lepkavý; hlúb

krátky, pevný a tuhý; nachádza sa vo vekom pote v sosnových lesoch a má
sosnovitú vôu. Chu dobrá.

ODPIEKA TUNÁ.
Pholiota Adiposa. Fatty Pholiota.

Klobúik pevný, vypuklý, žltastý a ku stredku brunátny, 2—4 palce

dlhý; mäso hrubé, špongiovaté; podhubie zatvorené, žltasté; hlúb pevný, bie-

ly, žltastý, barnastýrni šupinami obklopený, 2—4 palce dlhý. V Amerike
uznáva sa za požívatenú hubu. (Vi tabuku XCII. Obraz 1049.) Na
obraze 1054 vidíme hubu, ktorá rastie z rany živého stromu.

OMPHALIA.
(Omphalia Campanella.

)

Klobúik zvonekovatý, hladký, žltý; podhubie žlté; hlúb tenký, slabý,

krehký, hladký, dolu vláskovatý; chu dobrá. (Tabuka XC. Obraz 1034.)

PANEOLA.
(Panaeolus Retirugis.

)

Klobúik vajcovitý, skoro pologuatý, žltastý; podhubie široké, šedé,

fialkovo-ierne; hlúb nieo tmavší, než klobúik, prázdny, 2—4 palce dlhý.

Rastie po celej Amerike v dobrej zemi, na hnoji, pažiach, ale len v nedosta-

tonom množstve. Chu výborná. Závoj na mladých hubách je vynieva-
júci. (Tabuka LXXXIX. Obraz 1027.)

PEIARKA. (Šampión.)

(Psalliota Campestris.

)

Klobúik zpoiatku guatý, hladký a biely; neskoršie

ružový, alebo poerný; rúrky pod hlávkou poas svojho

vývinu ukazujú stálu premenu barvy; mäso biele; klobúik

asi J/2-4 palcov široký a hlúb 1—3 cole dlhý. Chu vý-

borná. Rastie v lete i v jeseni na okrajoch lesa, na lúkách,

na poli a na voných pastviskách, zvlášte tam, kde sa kone

pasú. Pre svoju ubovôu a príliš dobrú chu je všeobecne

známa a obúbená huba. Pestuje sa umelým spôsobom. obraz io69.

(Vi pestovanie Peiarok.) Peiarka.
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OBKAZ 1070.

Ovia peiarka.

peCiarka ovia.
(Agaricus Arvensis.

)

Klobúik dutý, zvonkovitý, zpoiatku mäsitý, ne-

skoršie hladký, biely alebo žltastý; mäso biele; pod-

hubie biele alebo bado-ervené; hlúb silný, prostý,

cievkovaný alebo plný; prste veký, hrubý, jeho hor-

ná as je biela, blanistá a dolná žltastá a papršleko-

vite rozštiepená. Klobúik 3—5 palcov široký; hlúb

2—5 palcov dlhý a 4— 10 linie hrubý. Rastie na

poli, pastviskách a zvlášte, kde sa ovce pasú. Rovná

sa obecnej peiarke, len že je väšia a má dvojná-

sobný prste.' Chu príjemná.

PEIARKA PONÁ.
(Agaricus Campestris.

)

Klobúik hladký, guatý, mäsitý, biely alebo

bielo-hnedý a okraje jeho sú zakrývené; mäso biele,

pevné; podhubie biele, bado-ervené a neskoršie

poerné; hlúb biely, hladký; závoj niekedy zostáva

na okrajoch klobúka a visí v malých kúskoch; pr-

ste vemi krehký a asto celkom zmizne. Klobú-

ik 1 j/2 do 4 palcov široký; hlúb 2-3 palce dlhý a

4-8 linie hrubý. (Vi Obraz 1071.)
OBRAZ 1071.

Poná peiarka.

PÝCHAVKA, VLÍ DYM, DÝMOVKA.
(Lycoperdon Pyriforme.

)

Hubv tohto druhu karakterizované sú po ich nepríjemnej vôni. Rastú

pod zemou alebo na hnitom dreve; formu majú guo-
vatú, vajcovitú a barvu bielu, ktorá sa neskoršie mení

na šedo-poernú; niektoré z nich majú na hlávke bráz-

daté poliky; z dnuká nachádza sa v nich huspenine

podobná látka, ktorá ke vyschne rozpadá sa na

prach, ktorý jako dym vystupuje. Ponevá rozpozná-

vanie medzi tými hubami je vemi ažké, preto máme
dáva pozor aby sme jedovatých húb nenasbierali na-

miesto týchto. Pýchavka má dos dobrú chu. (Vi
obraz 1072.)

OBRAZ 1072.

^*'''"*''''* PÝCHAVKA OBROVSKÁ.
Calvatia Gigantea. Giant Puffball.

Celá huba vyzerá jako obrovská gua; povrch z poiatku je biely, hlad-

ký; neskoršie bradavkovitý alebo popukaný; priemer huby je 10—20 palcov.

Tablica XCIX. Obraz 1025 znázoruje pýchavku, ktorej priemer je 5 šuchov

a jeden palec. Chu má vemi dobrú.
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PSATHYRELLY.
Sú to krehké, slabé huby s kožkovitými pruhovanými klobúkamí; pod-

nebie majú biele, ktoré neskoršie zerneje; hlúby vemi slabé a krehké. Ra-

stú obyajne na takých drevách a poch, ktoré zaínajú hni. Tablica XCIX.
Obraz 1026 znázoruje jednu psathyrellu. (Psathyrella Disseminata.)

RÝDZIK.
(Lactarius Deliciosus.

)

Klobúik je pomaranovej barvy neskoršie za-

hnutý a vyzerá ako nálevník; hlúb krátky, dutý;

mäso ostré, horkasté; šava (mlieko) erno-žltá;

rastie v lete a v jaseni v jalovcových a sosnových

lesoch. Chu dobrá. Rýdzikový šalát nemá páru.

(Tabuka XCI. Obraz 1040.) Tu patrí i tak zvaný
"Lactarius Chelidonum."

OBRAZ 1073.

Rýdzik.

OBRAZ 1074.

FaloSný rydzik.

FALOŠNÝ RÝDZIK.

Lactarius Deceptivus.

Deceptive Lactarius.

Klobúik mäsitý, vypuklý, pupkovitý ne-

skoršie rozšírený a v stredku zahnutý, 2—

5

palcov široký, zväša biely a na okrajoch bavl-

ne podobnou látkou pokrytý, ktorá neskoršie

stáva sa tuhou, vláknistou; podhubie bielo-

žltasté, široké, vzdialené, sbiehajúce sa alebo

je rozvidliené; hlub pevný, skoro rovnaký a

asi 3 palce dlhý. Chu obstojná. Tabuka
XCI. Obraz 1038 znázoruje falošný rýdzik.

MODRÝ RÝDZIK.
Lactarius Indigo.

Vyzerá skoro tak jako iné rýdziky a poznávame ho po modrej barve

podhubia a klobúka, ktorý je asi 2—5 coov široký a hlúb 1—2 coov dlhý.

(Vi tabuku XC. Obraz 1030.)

PEPRNÝ RÝDZIK.
Lactarius Piperatus. Pepper Cup.

Klobúik mäsitý, hrubý, vypuklý a ked* dozreje, vyzerá jako lievik;

mäso biele; podhubie úzke; hlub hrubý, 1—2 palcov dlhý; obsahuje v klo-

búku mnoho bieleho mlieka. Rastie v septembri a októbri. Je to vemi hor-

ká huba, avšak jestli sa varí, ztratí obyajne horkú chu. (Vi Tabuku
XCII. Obraz 1051.)

RUSSULY.
Russuly podobajú sa rýdzikom s tou výnimkou, že russuly neobsahujú

mlieko jako rýdziky. Mnohé z nich sú jedovaté. Russula Virescens je poží-

vatená. Klobúik má okrúhlastý, suchý, zeleno-žltý; podhubie hromadko-
vité; hlúb hrubý, pevný alebo špongii podobný, biely. Chu dobrá.
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SMRŽ, BARANICA.
(Morchella Esculanta.

)

Je to jedna z najlepších húb, jestH je dobre pripravená.

Klobúik zlato-žltý, niekedy poernalý, vajcovitý, vysoký a

v om nachádzajú sa mnohé nepravidelné jamky a to dáva

hube špongiovú podobu. Hlúb je asi na prst' hrubý, dutý, val-

covitý, biely, mäsitý. Rastie z jará v ovocných záhradách, na

lúkách a v lesoch. Mäso je šavfíaté, jemné. Chu výborná.

(Tabuka XCIII. Obraz 1055 a obraz 1075.)
OBRAZ 107B.

Smrž.

SMRŽ FALOŠNÝ.
Dictyophora Dupicata. Dictyophora.

Je to asi 6—9 palcov vysoká huba s dva i pol palcovým klobúkom a

Yl—^ palcovým hlúbom. Klobúik je za mlada zvonekovitý a neskoršie

jamkovitý, podobajúci sa smržom; závoj je dlhý, biely, niekedy celkovitý,

ale zväšia roztrhaný, visiaci a pozostáva z hrubých nitiek. Je to poživatená

huba, ale má sa sbiera ke je ešte závoj celkovitý, neroztrhnutý. (Vi Ta-

buku LXXXIX. Obraz 1023.)

ŠPIAK.
(Mycena Galericulata.)

Klobúik tenký, špicatý asi jeden palec široký; podhubie šedo-biele; hlúb

tuhý, prostý, chybný, žltastý; zápach celej huby je ostrý a podobá sa zápachu

retkve po om ahko rozoznávame tieto huby od druhých. (Vi tabuku
XCI. Obraz 1039.) Chu dobrá.

TRICHOLOMA.
(Tricholoma Equestre.

)

Tricholoma hojne rastie v Amerike zvlášte v Marylande, Virginii a Dis-

trict of Coumbii, a síce od 15. novembra do Vianoc. Klobúik vypuklý, ba-
do-žltý; mäso biele; podhubie žltasté, hromadkovité, skoro slobodné; hlúb

pevný, bado-žltý alebo biely. Huby tohto druhu majú vemi dobrú chu
zvlášte polievky a omáky sú výborné. (Tabuka XCI. Obraz 1037.)

Sestrou tejto huby je tricholoma personatum (Obraz 1037-A. ) Vy-

zerá jako Tricholoma Equestre, len že je nieo väšia a jej podnebie je fial-

kovej barvy. Chu dobrá.

ŽIDKOVE UŠKO.
Hirneola Auricula Judae. Jew's Ear.

Huby tohto druhu pozostávajú z alkov lístkom podobných a vyzerajú

jako udské ucho. Rastú jednotlivé alebo hromadne. Sú brunátnej barvy a

nachádzajú sa zvlášte v brestových lesoch. (Tab. XC. Obraz 1036.)

PESTOVANIE PEIAROK.
Množenie zeleniny deje sa siatím semena, alebo sádzaním a rozdeova-

ním koreov at., ale nie tak je to pri množení húb, ktoré sa množia z pod-

hubia (spores), bieleho to tkaniva, ktoré sa nachádza pod klobúkom húb.
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Podhubie je nie puhým okom viditelné, tak j ako do obchodu prichádza, totiž

v tehlách zo smiešaniny koského hnoja a hliny, preto že jako podhubie, tak

smiešanina hnoja je celkom suchá. Náhle ale tehlu dáme do vlhkosti, zárod-

ky ožijú a javia sa potom jako malé, biele nitky. Z tejto tehly alebo z pod-

hubia v koskom hnoji obsadeného pestujú sa peiarky.

Peiarky najlepšie sa pestujú tam, kde sa dá udrža stále mierna teplota,

ktorá nemá by menšia než 50 grádov a nie väšia než 85 stupov da Fah-

renheita. Kde teplota sa nedá medzi menovanými stupami udrža, tam je

nádej na pestovanie húb vemi malá.

Huby sa pestujú v pivniciach, alebo v budovách zvlášte k tomu zariade-

ných alebo v starých šachtách at. Zvonku dajú sa huby tiež pestova, jestli

je poasie priaznivé, jestli zárodky chránime od studených vetrov, lejavíc

at. a síce tým samým spôsobom, jako v pivnici a vôbec pod strechou.

Ke máme príhodnú miestnos, dáme sa do prípravy záhonu. Na zá-

hon je nevyhnutelne potreba koského hnoja o najmenej so slamou smie-

šaného. Denne by sa malo sobra asi dva bušle hnoju a smieša ho asi s tre-

tinou istej presiatej hliny. Hlina má sa bra z takého miesta, kde nerastú

divoké huby, aby sme si nenasadili miesto dobrých, špatné huby, o sa vemi
asto stáva.

Hnoj s hlinou sa nechá na hromade a každý de sa pretriasa aby sa hnoj

nepáril a nespálil. Hromada hnoja má by niekde pod strechou, aby v páde

aža nemokla. Ke máme dos vekú hromadu miešaniny (hnoja a hli-

ny) nasype sa na miesto, kde záhon má by, tejto miešaniny hnoja s hlinou

asi na dva palce, a rune tehlou sa poklepe, ahko pobije, aby sa miešanina

trochu vyhladila. Záhon má by 4—6 stôp široký, dlhý da toho, jaká je

miestnos a 1 O palcov vysoký. Ke sa prvé dva palce hnoja stlaily, hodí-

me asi dva palce hnoja a znovu stlaíme a to sa opakuje až je záhon 10 pal-

cov vysoký. Z prostriedku k obom stranám má ma záhon mierny sklon.

Mimo toho, kde je malá miestnos, môžeme zrobi malé police, obyajne dva

záhony krom toho, ktorý je na zemi. Po tejto práci pokáme asi 4 dni; piaty

de vložíme teplomer do vnútra záhona a zistíme jeho teplotu. Ke teplo-

mer pokazuje viac než 90 stupov, vtedy pokáme; náhle je teplota medzi 90

a 85 stupov, vloží sa podhubie (zárodok) asi na jeden šuch od seba, to jest,

aby semeno jedno od druhého bolo na jeden šuch oddialené z každej strany

a asi na štvr dlane do hbky. Jestli máme francúzske podhubie, z toho dá-

vame hrs do každého otvoru. Potom sa hnoj okolo podhubia stlaí a celý

záhon vyrovná.

Tetaz zase akáme a síce 1 O— 1 4 dní. Asi na 1 5. de na celý záhon dá

sa dobrá, istá, presiata hlina a stlaí sa lopatkou. Potom hne sa pokryje

celý záhon suchou slamou alebo senom a tým je celá práca hotová. Asi o

mesiac, jestli je všetko v poriadku, pokážu sa prvé huby. Obyajne od do-

konenia záhona až do doby, ke sa huby pokážu, netreba záhon polieva a

jestli ho polievame má to by len kropenie, a nie polievanie. Do vody, kto-

rou nasýteného a polievaním solným roztokom spôsobíme to, že so prirod-

hona polievame i podlahu. Poliatím podlahy docielime vzduchu vodnou pa-

rou nasýteného a polievaním solným roztokom spôsobíme to, že so prirod

zenú vlhkos zo vzduchu pohlcuje. Soli sa dáva len málo, lebo beby sme
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dali mnoho soli do vody, mohli by sme záhon a hubky silne ochladi a tým
zárodku p<^kodi. Po ase ke sa hubky pokázaly, miáme záhon vždy vlhko

drža polievaním a tu môžeme už viac soli mieša do vody, lebo so drží vlh-

kos a ssaje zo vzduchu voný dusík, pavok a iné látky.

Najpriaznivejšia teplota pri pestovaní hub je 60 stupov da Fahrenheita

a máme sa stara, aby sa tá teplota stále zadržovala.

Žnivo húb trvá asi za tri týždne. Huby nemajú sa nožom reza ani trha

ale máme ich miernym otoením v3rvTáti z korea a síce preto, lebo okolo

každej dospelej huby je mnoho zárodkov, ktoré rezaním alebo trhaním mo-

hly by škodu utrpe. Po žnive prvej úrody, nahádžeme zase hliny na záhon

asi na pol palca a pekne ju stlaíme a pokryjeme slamou a za alší miesiac

je znovu úroda húb. Pre zväšenie vzrastu húb a aby lepšiu jakos dostaly,

môžeme posypa záhon práškovaným liadkom (na 10 kvadratných jardov

jeden funt). Asi na 9-tý mesiac robí sa nový záhon, lebo po tej dobe sú

huby už tuhé, nedobrej chuti; celý záhon sa teda odstráni a novým vynahradí.

Jako vidíme pestovanie húb je nie ažké ale bez práce húb nebude. Hlavná

vec je, aby sa všetko tak robilo, ako sme v tejto rozprave podali a každ/ý

môže by istý, že bude ma peknú úrodu húb.

O PRÍPRAVE HÚB.

Príprava húb je jednoduchá bez vekého namáhania. Všeobecné pred-

pisy prípravy húb sú nasledujúce:

1 ) Huby od hliny oistíme, nadhryzlé, špatné miesta odrežeme, tvrdú

blanu zo starších slúpime a potom v studenej vode ahko omyjeme.

2) Po prvom omytí dáme ich do vlažnej vody; tým ztratia ich zemný,

lesný zápach. Ponevá pojedné huby jako smrž, koziabradka a iné mnoho
piesku obsahujú, preto máme ich náležité a viackrá premy.

3) Rýdziky, smrže, koziabradka majú sa horúcou vodou opari — tým

ztratia ich horkú chu.

4) Oistené huby pokrájame na kúsky, pri om pozorujeme i sú zdnu-

ká nie ervivé; len zdravé huby máme užíva. Na pokrájané huby dáme
trochu soli a potom ich varíme, peieme, smažíme, pražíme alebo dusíme da
úbosti.

Jako sa majú huby vari, at. to sme opísali v "Domácej kuchárke".

suSené huby.
Malé huby oistíme a sušíme na stole, na policiach, v peci alebo na nit-

kách pri peci. Väšie huby majú sa rozkrája a tak suši. Náhle sú suché,

dáme ich do vzdušných mieškov a na suchých miestach pri peci, v kuchyni ich

zavesíme. Suché huby pred prípravou majú sa v teplej vode vymoit, aby

zmäkly.



XXXVI. KNIHA.

Umelecko-priemy-
selný receptár

Poznatky vlastnej i cudzej bohatej praktiky.

Návody ku vyrábaniu fajstrov, náterov,

niiteov hmyzu, pomád at.
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Barbierske a vlásenkárske zvláštnosti.

JAKO OSTRI BRITVU?
Vezmi jednu unciu spráškovaného síranu cinkového (Sulphate of Zinc

powdered) a jednu unciu roztoku šavelovej kyseliny (Oxalic Acid). Roz-

pus šavelovú kyselinu vo vode a primiešaj toko síranu cinkového, aby z toho

povstalo cesto, ktoré namaže sa na reme a náhle uschne vodou sa navlhí.

PRÁŠOK NA TVÁR PO HOLENÍ.
Talkového prášku (Talcum) 1 O oz.

Skrobu (Starch) I oz.

Fialkového korea (Orris root) 1 oz.

Bergamutového oleja (Bergamout oil) 8 kvap.

Všetko má sa dobre rozmieša.

DRUHÝ RECEPIS.
Talkového prášku I 6 oz.

Bismutového kysliníka (Bismuth oxide) 1 oz.

Cinkového kysliníka (Zinc oxide) 1 oz.

Fialkového oleja 8 kvapôk
Ružového oleja 3 kvapky

Všetko má sa dobre rozmieša.

TRETÍ RECEPIS.
Ružovej múky I 4 oz.

Cinkového kysliníka 4 oz.

Spráškovanej istej kriedy 4 oz.

Talkového prášku 2 oz.

Fialkového korea (Orris) 2 oz.

Mošusovej tinktúry (Tinct. of Musk) 1 O kvap.

Oleju Ylang-Ylang 1 kvapku.

Ružovej oleju 5 kvapôk.

Všetko má sa dobre rozmieša.

BARBIERSKA UHORSKÁ POMÁDA NA FÚZY.

Jeden funt istého bieleho mydla pokrájame na malé kúsky a pridáme k

nemu jeden funt bieleho vosku. Teraz vezmeme jednu kvartu studenej vody

a v nej rozpustíme '/4 funta arabskej gumy (Gum Arrabic) a náhle sa guma
rozpustí, smiešame ju s mydlom a voskom a nad miernym ohom všetko roz-

pustíme pri ustavinom miešaní. Pred vychladnutím primiešame ešte 20 kva-

piek bergamutového oleja a môžeme ešte i 30 kvapiek kakosového oleja

priemieša a pomáda je hotová.

BARBIERSKY OLEJ NA VLASY.
Benne oleja (Benne oil) 32 oz.

Ricinového oleja (Castor oil) 2 oz.
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Bergamutového oleja, Bergamout oil 2 drach.

Kakosového oleja (Geranium oil) 1 drachm

Alkanninu, toko aby sa olej zabarvil.

BARBIERSKY BRILLIANTIN.
(Olej na fúzy.)

Ricinového oleja (Castor oil) 1 oz.

Mandového oleja, Oil of sweet almonds 7 oz.

Glycerínu 3 oz.

Ružového oleja (Oil of Rose) 20 kvapiek,

Neroli oleja (Oil of Neroli) 20 kvapiek.

BARBIERSKY BRILLIANTIN NA VLASY.
Ricinového oleja (Castor oil) 5 oz.

Kolínskej vody (Eau de Cologne) 5 oz.

Chinovej tinktúry (Tinc. of Quinine) 4 oz.

Dobre smieša. Je to výborný prostriedok.

KONVALINKOVÝ BRILLL\NTIN.
(Starokrajový recepis.

)

Vaselinového oleja (Vaseline oil) 120 deka,

Vorvánu (Sermaceti) 30 deka,

Ružového oleja (Oil of Rose) 80 kvapiek

Fialkovej essencie, Essence of Violets 40 kvap.

Konvalinkového oleja (Oil of Lily

of the Valley) I O gramov.

LIEH PROTI ŠUPINÁM NA HLAVE.
Vínneho alkoholu (Spirits of Wine) 3 oz.

Resorcin-u 3 drachmy,

Glycerinu 2 oz.

Ružovej vody (Rose water) 6 oz.

Distilovanej vody, toko aby bolo 1 6 uncií.

Chýrený viedenský lekár Dr. Unna, predpisoval nasledujúci liek proti

šupinám na hlave:

SPIRITUS CAPILLORUM.
Resorcin-u 1 60 gramov,

Ricinového oleja 2|/2 drachmy.

Kolínskej vody (Eau de Cologne) 3 oz.

Alkoholu MYz oz.

Dobre rozmieša a natiera tým vlasy tak, aby tekutina dostala sa do ko-

rienkov vlasov.

TEKUTÉ MYDLO K HOLENIU.
V jednej kvarte variacej vody rozpustíme tri i pol uncie dobrého, isté-

ho mydla; teraz vezmeme jednu kvartu alkoholu a v tom rozpustíme pár kva-

piek Nerolového oleja (Oil of Neroli), potom obe miešaniny smiešame do-

hromady. Toto mydlo výtecne sa pení, usnaduje holenie a k tomu je i lacné.
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JAKO SA MÁ BRITVA UŽÍVA.
Drž britbu v ruke tak plocho ku koži, jako len môžeš a ho sa z hora

dolu. Neponáhaj sa pri holení. Prv než by si bradu namydlil, prilož na u
v horúcej vode vykrútený runík a nechaj na zarastlej asti za chvíoku;
potom treba sa runík z tváre a ju dobre namydli. Mydlo sa natiera naj-

OBRAZ 1075.

prv štetokou a potom prstami ho dobre na brade roztre. Cím alej natie-

raš mydlo do koži, tým ahšej sa oholíš. Britva má sa viac ráz poas holenia

ostri; barbier má ostrú britvu a predsa ju ostrí 2—3 razy pri každom holení.

Obraz 1075 znázoruje ostrenie britvy na brúsiacom kameni. K. tomu môžeš

potrebova olivového oleja a pri ostrení drž britvu tak, ako to vidíš na

obraze.

ISTIDLÁ.

JAKO ISTI ŠKVRNY NA LATKACH.
Obrusy, servítky, biele šaty, košele at. ovocím poškvrnené, dajú sa vy-

isti alkoholm alebo étherom. Ale tú as látky, o je poškvrnená, vyložíme

na slnko a polievame škvrnu peroxide of hydrogen-om tak jako ke sa plátno

bieli. Náhle peroxide uschol, polejeme škvrnu zase a to opakujeme do tých

ias, až sa škvrna celkom ztratí a látka ostane rovnako istá. (Nár. Nov.)

FAZUOVÁ VODA JAKO ISTIDLO.
Uvaríme bielu fazuu v neslanej vode a náhle vychladli, namoíme do

nej zaškvrnené miesto, alebo celú látku namoíme, a v *iej fazuovej vode
bez mydla vydrhneme. Týmto vyistia sa zastaralé. Atramentové, mastné a

iné škvrny na hodvábnych látkach, tak tie^ na vlnených a bavlnených. Funt

fazule staí na štyri kvarty vody. Po tomto vypraní má sa látka dva razy

prepra v istej vode.
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JAKO ISTI ŠKVRNY OD OVOCIA?
Vložíme zaškvrnené miesta látky na krátky as do chloridu draselnatého

(Chlorate of Potash). Potom sa prádlo vypláka v istej mäkkej vode. Alebo:

• Natreme škvrny sódovým roztokom a potom látku vyrajbeme a síce v

teplej vode bez mydla. Alebo:

Namoíme zaškvrnené miesta do mlieka a necháme ich v om stá za

niekoko hodín a potom sa vo vlažnej vode mydlom vyrajbajú.

JAKO ODSTRÁNI MUCHAÍNCE?
Muchaínce (muchový trus) odstránime z dreveného nábytku trením

pomocou petroleja (Coal Oil) ; zo skla a zrkadiel miešaninou liehu s vodou;

z kovových nádob miešaninou liehu salmiakového s vodou. Po vlhkom omy-
tí osušíme predmety a vyleštíme mäkkou kožikou (Chamois skin).

ISTENIE MRAMOROVÝCH VECÍ.
Kúpte si v lekárni solnú kyselinu rozriedenú (Hydrochloric acid dilu-

ted), touto kyselinou natreté mramorové veci pomocou špondii alebo šteto-

ky a predmet hne opláchnete studenou vodou.

ZAŠPINENÉ RUKY PO LÚPANÍ VLAŠSKÝCH ORECHOV.
Zašpinené ruky ovocnými slupkami alebo lúpaním vlašských orechov

dajú sa úplne vyisti, ke ich umývame v cmaru (butter milk).

JAKO PRA VLNENÉ LÁTKY?
Vlnené (flanelové) prádlo má sa vemi opatrne pra, ponevá sa ahko

sráža. Pripravíme z mäkkej vody a mydla roztok, do ktorého miesto sódy

pridáme pavku (Ammonia). Roztok rozdelí sa na tri iastky a má by vlaž-

ný a nie horúci. Do prvého roztoku namoíme prádlo a medzi rukami sráža-

me, vo vode máchame a opä srážame. Vlnené látky nikdy nemajú sa rajba

alebo v horúcej vode drža a tým menej pra, ponevá by sa silne srazily.

Spinavejšie miesta vytierame štetkou na šaty. Náhle sa jedna voda (roztok)

zašpinila, pokraujeme podobne v druhej a tretej vode, konene látku, už

oistenú, dobre vymáchame, na tienistom mieste kde je dobrý prievan, pove-

síme aby schla.

JAKO ISTI TRSTINOVÉ NÁBYTKY?
Jestli chceme trstinové nábytky dobre vyisti, pridáme do vody soli a

pomocou štetky nábytok dobre vykefujeme a náležité osušíme.

MASTNÉ ŠKVRNY Z VLNENEJ LÁTKY ODDIALI.
Ke pridáme obyajnej kuchynskej soli do gasolínu, odstránime tým

roztokom mastné škvrny z vlnenej i z hodvábnej látky tak, že žiadny znak po

istení nezostane.

JAKO ISTI PLECHOVÉ VANE?
K tomu cieu upotrebi môžeme stearinový olej a viedenské vápno. i-

stenie vyžaduje trochu námahy, avšak plech sa istí týmto spôsobom známe
nite.
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JAKO ISTI STROJOVÉ SÚIASTKY?
K isteniu strojových súiastok potrebuje sa obyajne benzín alebo pe-

trolej. Ale asto sú súiastky natoko ušpinené, že tými prostriedkami ne-

dajú sa dobre isti. V tomto páde pomôžeme si sódovým lúhom. Na •! O

lyžíc vody vezme sa 1 lyžka sódy. Kovové súiastky oistíme, ke ich v

spomenutom sódovom lúhu jednoducho oplákneme a osušíme.

PETROLEJ Z VLNENÝCH LÁTOK ODSTRÁNI.
Na patrinú škvrnu nasypeme na prst zhrúbky na prach rozmelneného

zemiakového škrobu, popritláame ho a necháme za pár hodín stá. Olej

vsiakne do škrobu a škrob dá sa, ke uschne, vypráši.

JAKO ISTI NOŽE?
Rozkrájame surový zemiak na dve asti, nabereme na tehlového alebo

vápenného prášku a tréme tým dôkladne nože alebo vidliky.

JAKO ISTI IERNY HODVÁB?
Hodvábnu látku alebo súkno istou handrou dobre streme, potom na

stôl rozostreme a navlhíme horúcou, dobre precedenou kávou. Káva znií

všetky škvrny, dodáva hodvábu lesk a po takomto istení šaty šuštia ako

papier. Piglovanie deje sa na opaku a len výminene na lícnej strane a tu

musí by látka prikrytá papierom. Aby ctená itateka sa o tom presvedila,

nech oprobuje ten spôsob istenia na hodvábnej šatke. Hodvábne látky ne-

smejú sa nikdy v horúcej vode pra; musí sa to dia v studenej vode. Tak
ku príkladu, jestli chceme barevné, ervené at. látky isti, môžeme upotre-

bi hovädziu ži (nie mydlo) vodou rozmiešanú alebo zemiaky alebo myd-
lový kore. Hodvábna tkanina rozprestie sa na stôl potrie sa žlou, vodou
rozpustenou, predeje sa vákom, zase sa vlažnou vodou navlhí, o sa tak

dlho opakuje, až sa ži docela odmyje. Potom sa tkanina rozprestre na suchý

šat a valcuje suchým valcom až docela uschne.

JAKO ISTI VAKOVÉ HODINKY?
Ponorme otvorené hodinky úplne do benzínu (Benzíne) a hýbajme nimi

aby tekutina asti zakryla; potom treba ich vya, a po vyparení sa benzínu

oschnú samé.

PRANIE HODVÁBU.
Rozkrájaj niekoko zemiakov a vlož ich do vody. Nechaj ich tam stá

asi za dva dni, ale vodou ani nehni. Po dvoch doch opatrne slej istú vodu

a v tejto zmáaj hodváb a makaj, ale nemydli. Dobre ním pohadzuj. Ne-

žmýkaj. Daj vyichnú a ke je suchý, môže sa medzi flanelom zopaku vy-

žehli. (Nár. Nov.)

PRANIE PERIA.
Ke chcete vypra perie z periny alebo zo záhlavku, rozpárajte kúsok

osovka v jednom rohu, dajte perinu alebo záhlavok do šafa a nalejte do

osovka vody. Takto sa perie moí a nebude po izbe lieta. Po tom perie

z osovka vyberte a dajte ho do teplých mydlín z mäkkej vody, do ktorých
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ste pridali trochu ammonie, alebo boraxu. Ke je perie dôkladne vypare-

né, má sa v teplej vode dobre vyplaka, rukami vymaka, z vody vytíska

a da do osovka z vemi riedkej tkaniny, ale takýto osovok možno len do

poly naplni, lebo ke perie uschne, ono nabehne. Dajte takto naplnené

osovky usuši v chladný a vetrný de a tu i tu palikou po om poklepajte.

Na slnko nedávajte, lebo by slnko vytiahlo z peria olej a perie by špatné za-

páchlo. (Nár. Nov.)

PRANIE VLNENÝCH LÁTOK.
Vlnené látky sa pekne perú v nasledujúcom: Za desa centov mydlovej

kôry (powdered soap bark), dajte cez noc moi do putne mäkkej vody.

Ráno to precete a dajte dve tretiny z toho do teplej mäkkej vody, v ktorej

budete látku pra. Jestli je látka vemi špinavá, pridajte do toho trochu

ammonie. Pozostalú tretinu pridajte do vody na plákanie. Poveste von za

jasného vetrného da tak, aby to rýchlo schlo. Toto je dobré pre barvené

i pre biele vlnené látky.

SLONOVINU JAKO OISTI?
Veci zo slonoviny zhotovené položíme na niekoko dní do miešaniny,

ktorá pozostáva z jednej iastky chlorového vápna (Chloride of Lime) a

štyroch iastok vody da váhy. Predmety potom omyjeme a usušíme na

prievane. Zažltnutú slonovinu zvlhíme vodou a postavíme pod sklo, rovno

pod slnené svetlo. Týmto spôsobom docielime. že zase úplne zbelie. Slo-

nokosové rukoväte (rúky) na nožoch a podobných nástrojoch pelive vy-

drhneme jemným pieskovým papierom. Slonovina nadobudne tým zase

svojej predošlej barvy. (Nár. Nov.)

ŠICIE STROJE VYISTI.
Ke sú šicie mašiny zhusteným olejom a prachom zaneistené, opatrime

si trochu benzínu a štetkou alebo husím perom tie iastky dobre natrime a

nechajme stroj ís, kým špina nezmäkne. Ke treba, opakujme to zase.

Ke špina zmäkla, utrime ju suchou handrou, namastíme stroj a pôjde j ako

nový. (Nár, Nov.)

JAKO VYISTI FAŠE A POHÁRE?
To najlepšie docielime, ke do vody, v ktorej ich umývame, dáme tro-

chu solnej kyseliny (Muriatic acid). Na jednu kvartu dvanás až pätnás

kvapiek kyseliny. Aj na istenie oblokov možno s úspechom použi túto

vodu. — Staré faše a vemi zašpinené najlepšie vyistíme, ke dáme do

jednej kvarty vody jednu unciu chlorového vápna (chloride of lime). Špi-

navé faše naplnia sa až po kraj a nechajú sa stá za niekoko dní, potom sa

toto z nich vyleje a opláknu sa dokonale istou vodou. Vody z chlorového

vápna, takto použitej, možno opätne použi. (Nár. Nov.) *

JAKO VYISTI VLNENÉ ŠATSTVO.
Je mnoho prostriedkov, ktorými sa vlnené šatstvo dá isti. Pre šedi-

vasté šatstvo vlnené jakéhokovek druhu je najlepšia zemiaková voda; voda,

v ktorej sa nakrájané zemiaky za jedon de moily. Táto voda nechá sa
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dobre sadnú a istá sa s vrchu sleje a v tejto sa potom šaty vyperú. — Pre

všetky látky má sa da prednos tak zvanému praniu "quillayou" a to ešte

aj pred tými najdrahšími prípravami. Ponevá naše domácnosti majú dos
asto vyisti vlnené šaty a nevedia jako, opíšeme tento spôsob, hoc aj trochu

obšírnejšie, ale predsa dos strune, "aby mu dobre porozumené bolo. Vez-

mite vrchovatú stolovú lyžicu na drobné kúsky pomrvenej kôry quillayovej

(Cortex quillayae), ktorú môžeme dosta v každej lepšej lekárni a nalejeme

na u pol kvarty variacej vody, necháme to tak stá za niekoko minút a po
tom tekutinu scedíme cez husté sitko. Na kôru znovu nalejeme pol kvarty

vody, položíme s nádobou na ohe a necháme vari za dobrú štvr hodinu

a po tom tento odvar precedíme cez husté sitko ku predošlému. Teraz po-

ložíme šaty, ktoré isti chceme, i sú to nohavice mužské, i kabát súkenný

a i ženská vlnená šatka, alebo šaty, na tom nezáleží, na veký stôl a naleje-

me iastku odvaru do hlbokej porcelánovej misky, ktorú si postavíme na stôl

po pravej strane, aby nám bola po ruke. V tejto vode namoíme kefu a ke-

fujeme zneistené šaty kus po kuse, pruh do pruhu, totiž toko, koko môže-

me vystre na stôl, rozumie sa, že miesta špinavej šie musíme viacej kefa,

než miesta menej zašpinené. Jestli sa tekutina v porcellánovej nádobe stala

už špinavou vylejme ju, nádobu umyme do istá a dajme do nej istej teku-

tiny a pokraujme v istení alej. Aj kefu s asu na as môžeme v istej

vode vymy a istou látkou usuši a len tak pokraujme v istení. Vyššie

udaná dávka kôry postaí na vyistenie jednoho vlneného šatu, alebo muž-

ského kabáta, no za to môže sa jej aj viacej pripravi. Výsledok je skutone

prekvapujúci, zvlášte pestré barvy vystupujú v novej sviežosti a krása a látka

mužských kabátov vyzerá tak, jako zamatová. Vekou výhodou je, že tým-

to spôsobom šaty netreba ani preplakova. ani žehli, proste ich len tak vy-

vesíme, aby vone visely, aby sa žiadneho iného predmetu nedotýkaly; po

uschnutí presvedíme sa, že sú isté a krásne. Látky zlé, alebo polovlnené,

možno že niekedy skudrnatejú. Výloha pri tom je neobyajne nepatrná.

Ke je šat vemi šipnavý musíme dva razy pruh po pruhu vykefa, aby sa

všetka špina odstránila. (Nár. Nov.)

FAJSTRE.
(Náplasti — Prílepy.)

Pod fajstrom rozumieme slúeniny pozostávajúce z rozliných tukov,

živice (smoly), sluenín olova, lieivých olejov a rastlín. Smiešanina oby-

ajne dobre sa rozrobí, hnetie a potom maže sa jednomerne na plátno, alebo

na nejakú inú látku a prikladá sa na kožu.

Vemi obúbeným fajstrom bol a je tak zvaný fajster zo španielskych

múch (Emplastrum Cantharides) . Užíva sa ku zovajšiemu podráždeniu

kože pri trhavej boasti tváre, kýle at. Pod tým fajstrom koža erveneje

a jestli sa nechá na koži dlhší as, vyvoláva puzgiery na nej.

alej dobre úinkujúce fajstre sú: Zelený fajster (Emplastrum Myri-

cae), Fajster z Beladonny (Emplastrum Belladonnae), Fl'ajster z erveného
piepru (Emplastrum Capsici), Mentholový chladivý fajster (Ejnplastrum
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Mentholis), Mydlový fajster (Emplastrum Saponis), ktorý sa prikladá na

vredy, boliaky at., Horicový fl'ajster (Emplastrum Sinapis) a iné.

Dobrý horicový fajster môžeme si zrobi takto: Smiešame horinú
múku s bielkom vajca na kašu, smiešaninu namažeme na plátenko a prilepí-

me na urité miesto. Dobre úinkuje a kožu nevyahuje.

Boas tíšiaci fajster robí sa z drachmy opiového prášku, z jednej dra-

chmy káfru a z olivového oleja; do toho rozpustíme jednu unciu lepkavého

fajstru (Adhesive plaster 1 ounce), ktorý môžeme dosta v každej lekárni

a konene všetko ím lepšie rozmiešame. Tou smiešaninou natreme kus

plátna a priložíme na boavé miesto.

Hojivý fajster zrobíme si takto: Vymakanú šavu vnútornej kôry ba-

zových vetviiek s voskom a s nesoleným maslom dobre rozmiešame, na

plátno natierame a prikladáme na vredy at. Touto masou boly vylieené

najhoršie vredy, ktoré sa nehojily pod žiadnymi lekármi predpisovanými ma-

sami a táto jednoduchá mas pomáhala výborne. Šava bazová musí by
vymakaná zo zelených vetviiek a nie zo suchých.

ANGLICKÝ FAJSTER (Court Plaster).

Je to dobrý fajster k zalepeniu menších, najprv karbolovou vodou vy-

istených rezných rán. Všetky fajstre možno dosta za malé peniaze v le-

kárach.

FAJSTER RHEUMATICKÝ (Hostcový).

Vezmi jednu unciu žltého vosku, jednu unciu smoly alebo koloíonii, roz-

top na miernom ohni a pridaj 40 kvapiek krotonového oleju a dobre všetko

rozmiešaj. Látku túto za tepla rozotreme na koži alebo namažeme na plátno

a priložíme na telo. Fajstre tieto nemajú by väšie než jeden strieborný

dollár. Pri boastiach hlavy alebo zubov priložíme ho na tylo; pri oných

boastiach prikladáme malý fajster za uši; v iných prípadoch priložíme ho

vždy na boastné miesto. Fajster tento nosí sa asi za 1 4 dní a potom sám

odpadne.

POSILUJÚCI FAJSTER.
Bieleho vosku (White wax) Yi oz.

Bielej kolofonie (White resin) 6 oz.

Burgundskej smoly (Burgundy pitch) ^ oz.

Sadla Vi oz.

Olivového oleja (Olive oil) Yl ^^•

Sassafrasového oleja (Sassafras oil) Yi dr.

Spráškovaného káfru

(Camphor powdered) 30 gránov

Rumu alebo pálenky Yl oz-

Rozpus na ohni prvé štyri súiastky a pridaj ostatné. Vylej všetko do

nádoby studenou vodou naplnenej a vo vode rozrob rukami tak, ako sa to s

maslom robí. Ke poína chladnú, porob z cesta malému palcu podobné

paliky a odlož pre potrebu. Prikladá sa na rany, pomocou handriky.
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TABUKA XCIV.

Kde a jako treba priklada fajstre.

ZAHRIEVACI FAJSTER.
p - Prášku zo španielskych múch
í"

^ (Cantharides powdered) 1 oz.

Gumy Euphorbium J/^ oz.

Skopového loju I oz.

Terpentýnu 1 % oz.

Žltého vosku 2 1/2 oz.

Smoly 3^ oz.

Najprv rozpus na ohni smolu a terpentýn, potom pridaj loj a vosk a
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konene zamiešaj do massy prášky. Tento fajster je výborný prostriedok

proti rheumatiným, hostcovým boasam.
Inde udávame dakoko vzorov, na jaký spôsob majú by prikladané

fajstre. K vôli objasneniu podávame i vyobrazenia tých spôsobov. Rozu-

mie sa, že tieto vyobrazenia majú slúži len jako vzorky, ponevá na rozli-

né choroby všelijaké fajstre sa upotrebujú a každý má svoj zvláštny návod

na prikladanie. (Vid Tabuku XCIV.

)

Asthma (záduch). Priložte na prse a pod pazuchy.

Bolenie v krížoch. Priložte z obidvoch strán krížov, ponad klbami.

Bolenie v revách. Priložte jedon na žalúdok a jedon na brucho.

Bronchitis (zapálenie priedušníc). Prilož jedon na prse a jedon medzi

plecia.

Bolenie prs a púc. Jedon fajster na prse a jedon medzi plecia.

Kolika bolenie žalúdka. Priloži na žalúdok.

Zácpsu Priloži na brucho.

Kaše. Priloži na prse a jedon medzi lopatky.

Bolenie v krku. Priklada v malých kúskoch na krk.

ažké dýchanie. Priloži jedon na prse a jedon medzi lopatky.

Dyspepsia (nezáživnos). Prilož jedon na žalúdok a jedon na brucho.

Klopanie srdca. Fajstre na srdce môžu by prikladané len v tom páde,

ke lovek nemá dajakú srdcovú chorobu. Priklada jedon na avú stranu

prs a jedon pod avú lopatku.

Bolenie prsnej blany. Priloži na prse a pod lopatkami.

Bolenie adveníc. Priložte z obidvoch strán na advenice.

Bolenie peené (jatier). Priloži na pravú stranu od žalúdka, kde bolí.

Rheumatísmus (lámka). Priklada na boavé miesta toké kúsky faj-

stru, koké tie miesta práve zakryjú.

Meravé, boavé, alebo opuchnuté shyby. Priklada tak, jako pri lámke.

Meravý krk. Priloži na tylo.

Bolenie chrbtovej kosti. Postriha fajster na úzke pásky a priloži

pozdž chrbtovej kosti, tiež i na žalúdok. Vo vážnejších prípadoch treba sa

obráti na lekára.

Slabos v krížoch. Priloži fajster na dolnú iastku krížov.

LEŠTIDLO NA PODLAHU.
Rozkrájame žltý vosk na kúsky a nalejeme na toko terpentýnového

oleja (Oil of Turpentine), aby bol vosk na niekoko palcov pokrytý. Nechá-

me to za dvanás hodín stá a pri miernom teple (nie nad silným ohom)
rozpusti.

NÁTER NA PODLAHU.
Zelené šupy z vlašských orechov nasypeme na hromadu a ke už poí-

najú hni, uvaríme ich a hustú tekutinu precedíme. Tou tekutinou podlahu
dva razy potreme a prv než oschne, anovým olejom zaolejujeme. Náter

je lacný, dlho trvá a podlaha dostáva výbornú barvu.
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MYDLO DOMA VYROBI.
Vezmeme dve plechovice lúhu, pol unta boraxu, osem funtov mast-

noty, sedemnás kvárt mäkkej vody, V mastnote nemajú by žiadne tvrdé

hmoty alebo škvárky. Vari hodinu a pol. Dajte všetko do kotla, vodu na
ostatok a ke sa pone vari, ustavine miešajte. Nech to stojí cez noc,

ráno to krájajte na kúsky a dajte vyschnú.

MYDLO NEVARENÉ.
Vezmite tri kvarty mastnoty, jednu kvartu vody a jednu plechovicu lúhu.

Všetko dajte do hromady a miešajte tým asi za hodinu. Musí sa tým mieša
erstvo, aby to bolo za hodinu vymiechané. Ked* mydlo stuhne, pokrájajte

ho na kúsky a nechajte schnú.

RÔZNE NÁTERY, MAZADLÁ AT.
VÝBORNÝ NÁTER NA REME.

Náter zhotoví sa tak: roztopíme jeden funt loja v hlinenom hrnci, pri

ustavinom miešaní prilejeme 2 funty rybacieho oleja (fištronu) a miešaune

dotia, kým miešanina nezmení sa na obhustnú kašu. Tento náter vraj prevý-

ši drahoplatenú špecialitu.

OHOPEVNÝ NÁTER NA ŽELEZNÉ RÚRY NA PECL\CH.
Zahrejeme jeden funt vaselinového oleja, dáme do toho jednu i pol

uncie cesesinu dobre pomiešame aby z toho mazivo povstalo a tým rúry na-

treme. Potom ich dobre rozhorúime tak, aby mazivo obhorelo. Nato ich

mastnou handrikou vyšúchame. Tým dostanú lesk krajší a pevnejší než

lakované.

O ROBI ABY POLITÚRA NA NÁRADÍ NEPÚŠALA.
Do politúry primiešame parafínového a terpentýnového oleja, ako i

benzínového oleja, ba i benzínu a šelaku, rozumie sa ešte pred politírovaním.

Ke je však náradie už zapolitírované, dobre je ho natre miešaninou z

repového oleja a vosku, ku ktorej pridali sme i trochu terpentýnového oleja,

potlenej kriedy a vody. Touto miešaninou treba náradie natre pomocou
mäkkej handriky a po natrení máme ho ešte suchou handrikou vyutiera.

LEŠTENIE NIKLOVANÝCH PREDMETOV.
Niklované predmety sa pekne vyleštia vlhkou handrou posypanou dre-

veným popolom a potom sa do sucha otrú mäkkou suchou handrou.

BARVA ZO SBERANÉHO MLIEKA.
Barva zo sberaného mlieka pripravuje sa takto: Namiešajte do jedného

gallona sberaného mlieka asi tri funty portlanského cementu a pridajte do to-

ho dos spráškovanej benátskej ervene (Ventian Red), aby erve prenikla.

(Môže «a uži jaJcekovek inej barvy). Barva udrží sa mliekom rozriedenou,

avšak cement je ažký a klesá ku dnu preto musí sa miešailina pri upotrebo-

vaní stále mieša Jeden z dopisovateov asopisu Scientific American tvrdí.
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Že takto pripravená barva vydrží za dvadsa rokov. Hovorí sa, že nesberané

mlieko je ešte lepšie než sberané, ponevá tuk napomáha udržova barvu.

Jestli k takejto barve pridáme ešte nieo karbolovej kyseliny, nadobudneme

desinfeknú barvu a následkom tejto vlastnosti hodí sa zvlášte k vybarvova-

niu kurníkov atd*.

LACNÁ KOLOMAŽ.
Robí sa z dreveného oleja, loja a troška grafitu. Loj rozpustí sa v ná-

dobe, precedí sa cez handru, pridá sa oleja a grafitu. V ziirie prilejeme

viac oleja, v lete menej. Tejto masti treba na jedno mazanie vemi málo,

vozové osy nekazí a je lacná.

JAKO ROBI NEPREMOKAVÝ PAPIER?
Rozhrejeme jednu iastku želatiny a rozpustíme ju v 4 iastkach vody.

K tejto miešanine pridajme i iastku glycerínu. Potom papier, ktorý chce-

me spravi nepremokavým, natrime s oboch strán touto vychladnutou mie-

šaninou a ke uschne, pretrime ho 1 O procentným roztokom formaldehydu.

ZÁHRADNÍCKY VOSK NA STROMY.
Smrková alebo borová smola rozpustená na ohni a potom smiešaná s

alkoholom, užíva sa ako vosk záhradnícky. Jestli sa potrebuje k vyrábaniu

tohto vosku kolofonia, má sa pri rozpúšaní na ohni prida loja a terpentý-

nového oleja. Ke sa to dobre pomieša, pridá sa 3 alebo 4 uncie alkoholu

a mazadlo sa schová vo fašiach. Hne po namazaní vemi tvrdne a preto

osvedil sa vosk tento dobre.

STAVEBNÉ DREVO.
Hne, ke sme strom zoali, nechajme ho nasiaknu dreveným oc-

tom. Také drevo nehnije, je tvrdšie pružnejšie, nikdy sa nepopuká a zna-

ne odporuje ohu.

ROZLINÉ LEPIDLA.

KYT — LEPIDLO (Cement) NA MRAMOR.
Do vodného skla nastrúhame toko kriedy až stane sa hustým lepid-

lom. Touto pastou natreme prelámané kusy mramoru. Dobré lepidlo dá

sa zrobi tiež zo smiešaniny vodného skla a mramorového prášku alebo gly-

cerínu a klejtu (Letharge).

JAKO ZLEPI SKLO?
Vezmi Arabskej gumy |/2 uncie

Páleného gypsu (sadry) 2 uncie

Oboje má by na prach potlené. Z toho prášku vezme sa toko,
koko treba, naleje sa na vody, aby sa pasta zrobila, s tou natrú sa obe

iastky skla a sa slepia.
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JAKO SA ZLEPÍ FAJKA PEOVKA (tajtíka) ?

Vezmeme jednu iatku šliamovej kriedy (Precipitated Chalk) a jednu

iastku utlenej arabskej gumy s tak vekým množstvom vody, aby z toho

povstal hustý lep. Namažme rozbité iastky peovky týmto lepom a spoj-

me ich dovedna.

LEPIDLO NA ŽELEZO.
Pä iastok síry, dve iastky tuhy (grafitu) a dve iastky jemných že-

lezných pilín rozpustíme dohromady, pri om musíme da pozor na to, aby

sa sirka nechytila. Predmety, ktoré chceme zlepi, najprv zahrejeme, le-

pidlom pokryjeme a potom pevne dovedna stisneme.

OBRAZ 1076.

Vaková taška s užitonými nástrojami, ktoré sa

môžu za okamih zmeni.

INÉ LEPIDLO NA ŽELEZO.
Vezmi Sirky 6 uncie

Bieloby (White lead) 6 uncie

Boraxu 1 unciu

Smiešaj všetko dobre a pomocou sirkovej kyseliny zrob lep. Pokryj

lepidlom asti, ktoré chceš zlepi a stisni.
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JAKO SA ZLEPÍ AKVÁRIUM.
Vezmeme nieo nehaseného vápna jemne potleného a rozrobíme ho b

bielkom vajca na husté cesto. Tým okraje akvária, ktoré chceme zlepi po-

treme a náhle cement úplne oschnul, potreme ho rozpusteným parafínom (Pa-

rafíne).

LEPIDLO NA PUKUNY MALTY V MÚROCH.
Smiešaj Plsister of Paris s octom. a nie s vodou a tým zalepíš pukliny na

múroch. Tvrdne vemi rýchle.

NICITELIA A ODHÁATELIA HMYZU.
JAKO ODHÁA MYŠI?

Ke dáme kúsok káfru (Camphor) do diery, kde sa myši zdržujú, tie-

to sa okamžite vytratia. Dobre je da trochu káfru do kufrov alebo do skrí
kde sa prádlo drží, aby sa myši do prádla nedostaly. Alebo dáme na prach

utlené a s trochu kukurinej múky rozmiešané sklo na miesta kde sa myši
zdržujú a to ich odoženie.

JAKO CHYTA BLCHY.

Dajte kúsok surového mäsa na lepkavý papier, na taký na jakom sa mu-

chy chytajú a položte to na prostriedok na podlahu. Mäso ich privábi a pa-

pier ich pochytá. (Nár. Nov.)

JAKO ZNII MOLE.
Proti moom je len jeden úspešný prostriedok a ten je: Vezmite dajakú

pevne uzavrenú truhlu, alebo kufor a do tohto vložte všetko šatstvo, ktoré ne-

nosíte. Do truhly, alebo kufra po tom postavte otvorenú nádobu so sírouhlí-

kom (bisulphate of carbon). V 24. hodinách nebude po žiadnom živoíchu

ani pamiatky. Ale pozor! Ku kufru nepribližujute sa ani so svetlom, ani s

horiacou sirkou, ba ani nie s horiacou cigarou, lebo látka je vemi zápalná.

Ke ste hmyz zniili, faštiku vyberte, šaty prevetrajte a zaveste kde chcete.

(Nár. Nov.)

MOLE V KOBERCOCH.
Jestli sa mole dostaly do kobercov a tam nakládly vajíek, dajú sa od-

stráni a vajíka znii tak, ke na pokrovec položíme mokrú handru a po

nej prejdeme horúcim pigajsom. Vyvinutá horúca para vnikne do pokrov-

ca a znií nielen mole, ale aj ich vajíka. (Nár. Nov.)

PROSTRIEDOK PROTI PLOŠTICL\M.

Znamenitým prostriedkom je rtu (živé striebro, quicksilver), ktoré sta-

í do jednej postele za pä centov; k tomu pridá sa bielok z jedného vajca,

a tak dlho sa to spolu miecha, až sa z toho utvorí sneh. Postele sa dôkladne

umyjú a vyistia a po tom sa každá štrbina natre pierkom touto látkou. Ke
takto urobíme, máme pokoj od ploštíc na celý rok. (Nár. Nov.)
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MUCHY VYHNA Z OBYDLIA.
Vezmi pol lyžici umletého ierneho korenia, jednu kávovú lyžiku hne-

dého cukru a jednu kávovú lyžiku smotany; všetko dobre smiechaj a daj do
miestnosti, kde nás muchy obažujú. Následok tohoto bude ten, že v krát-

kom ase zmiznú všetky muchy. (Nár. Nov.)

HMYZ V PIVNICI.

Pri bielení alebo umývaní stien pridajte do vápna trochu vody z modrej

skalice (Copperas) a zachránite si pivnicu od hmyzu.

RUSOV A ŠVÁBOV VYNIVOI.
Hlboká nádoba sa iastone naplní pivom, ktoré majú rusy i šváby ve-

mi rady. K nádobe sa postaví niekoko úzkych latiek, ktoré sa na vrchu

ohnú tak, že presahujú do nádoby na niekoko palcov. Hmyz po nich vy-

lezie a po tonn spadne dolu, kde zahynie. (Nár. Nov.)

PROTI VŠIAM.
Jediným úinným prostriedkom proti všiam je rtuova mas, mas zo

živého striebra (mechurial ointment). Touto masou sa natierjú zastihnuté

miesta. Vši sa ztratia hne, ale treba da pozor, lebo mas táto je jedovatá!

(Nár. Nov.)

ZACHRÁNI SYR PRED ERVAMI.
V niektorých krajoch používa sa papriky k tomu, že sa zamiesi do syra,

pravda nesmie jej by toko, aby syr mal chu po nej. Ten samý úel sa

dostane, ke sa syr navlažuje vodou, v ktorej bol rozpustený liadok; jedna

iaistka liadku a osem iastok vody. Ke sa kvargle naložila do hrnca, dobre

je, ked sa medzi ne dá niekoko stonkov trezalky aj s listami. Rastlina táto

rastie na medziach, na stranách, pri plotoch a inde. Tak sa do syra ervy ne-

dostanú a syr nabudne príjemnej chuti. (Nár. Nov.)

ZAHNA KOMÁRE.
Komáre udajne najlepšie sa dajú zahna olejom hrebíkovým (Oil of

Cloves). Týmto olejom natrime si trochu elo, tvár, ruky a šiju a každý ko-

máir sa nám zaleka vyhne. Ke sa zápach oleja ztratil, treba sa natre

znovu. (Nár. Nov.) (alšie recepty vi v knihe o Cudzopasníkoch.)

STAVY Z OVOCIA — JAKO ROBI.
Šavy môžeme si robi z jakékovek ovocia, z jakýchkovek bylín a ra-

slín. Jestli šavy hne nespotrebujeme, môžeme si ich na budúcnos odloži,

ale len tak, ke pridáme k nim alkoholu. Pri vyrábaní šavy pokraujeme
takto: Ovocie, z ktorého chceme si šavu zrobi, má sa dobre potlc a cez

plátno vyprešova. Vyprešovanú šavu potom meráme a pridáme k nej jed-

nu tretinu alkoholu. Potom faše ou naplníme, dobre zaštopujeme a na
vlhké miesto odložíme.
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UCHOVANIE CITRÓNOVEJ ŠAVY.
Kôru z citróna ostúhme, citróny rozkrájame na poly a šavu z nich

vyprešujeme. Do šavy dáme jeden bielok vajca a dobre to rozmiešame

a zahrejeme v hlinenej nádobe až k varu. Po vychladnutí pridáme ku ša-

ve jednu trteinu dobrého alkoholu, nalejeme do faše, zaštopujeme a ne-

cháme za dva dni pokojne stá. Potom sa tekutina opatrne sleje, aby sedli-

na zostala na dne a konene precedí sa do iných skleníc cez biely pijací pa-

pier alebo cez vatu.

ŠUMIVÉ PRÁŠKY — JAKO ROBI.

SÓDOVÝ PRÁŠOK.
Kúpite si asi dve uncie Dvojuhliitanu sodnatého (Bicarbonate of Sóda)

a Vínnej Kyseliny (Tartaric Acid). V poháre rozpustíte s vodou trochu cu-

kru alebo môžete upotrebi malinovú šavu, k tomu pridáte na špiku noža

dva razy kyseliny vínnej, rozmiešate, aby sa kyselina rozpustila a po tom pri-

dáte tri razy na špiku noža dvojuhliitanu sodnatého. Má sa pi poas šu-

menia. . Tento nápoj má osviežujúci a utišujúci úinok a odporúa sa pri

stiesnenosti, tlkotu srdca a jako osviežujúci prostriedok.

UMELÁ KARLSBADSKÁ SO ŠUMIVÁ.

Umelej Karlsbadskej Soli

(Artificial Carlsbad Salt) AYi uncie

Cukrovatého Dvojuhliitanu Sodnatého

Saccharated Sodium Bicarbonate 10'/4 uncie

Cukrovatej Vínnej Kyseliny

(Saccharated Tartaric Acid) 10|4 uncie.

Všetko má sa dobre smieša. Užíva sa po pol lyžiky v poháre vody

jako liek na prehnatie.

UMELÁ KISSINGENSKÁ SO ŠUMIVÁ.

Umelej Kissingenská Soli

(Artificial Kissingen Salt) 7 uncie

Cukrovatého Dvojuhliitanu Sodnatého

Saccharated Sodium Bicarbonate 9Yi imcie

Cukrovatej Vínnej Kyseliny

(Saccharated Tartaric Acid) 9'/2 uncie

Užíva sa jako Karlsbadská so.

UMELÁ SO "VICHY".

Umelej Soli Vichy 6 uncie

Cukrovatého Dvojuhliitanu Sodnatého

Sacharated Sodium Bicarbonate 9'/2 uncie

Cukrovatej Vínnej Kyseliny

(Saccharated Tartaric Acid) 9'/2 uncie

Užíva sa jako Kissingenská a Karlsbadská so.
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VYRÁBANIE ATRAMENTU (Tinty).

lovek, ktorý málo píše nebude si atrament vyrába, ponevá za 5 cen-

tov kúpi si faštiku a tá mu potrvá i za rok. Preto vyrábanie tinty v malom
sa nevyplatí. Kto by chcel vyrába tintu vo väšom množstve nech pokra-

uje poda nižšie uvedených receptov.

DOBRÝ ATRAMENT.
Spráškovanej Dubeky (Nutgalls) 6 funty

Železitého kosanu (Ferrous Sulphate) 4 funty

Arabskej gumy (Gum Arabic) 4 funty

Vody I 5 gallonov

Kreosotu (Creosote) 2 drachmy
Daj do istej menšej~beky dubeku a nalej na u toko vody aby ju

celkom pokryla. Vezmi dve nádoby: v jednej rozpus železitý kosan pomo-
cou vody a v druhej nádobe arabskú gumu. Ke sa tie látky rozpustily smie-

šaj ich dohromady a pridaj k nim creosote. Teraz vylej tú miešaninu do
beky na dubeku a všetko dobre miešaj a nechaj stá za tri týždne. Každý
de potriasa sa s bekou aby sa atrament dobre rozmiešal. Konene precedi

cez plátno a atrament je hotový.

DRUHÝ RECEPT.
Dubeky 66 funtov

.

Železitého kosanu 22 funtov

Arabskej gumy 1 9 funtov

Karbolovej kyseliny (Carbolic Acid) 5 uncii

Vody 125 gallonov

Pokrauj s robením jako je vyššie opísano.

RUSKÝ RECEPT.
Brezukového Extraktu

(Extract of Logwood) 25 drachmy

Vápenej vody (Lime Water) 25 uncii

Hydrochlorovej kyseliny

(Hydrochloric Acid) 5 drachmy

Dvojchromového drasla

(Bichromate of Potash) 45 grains

Karbolovej kyseliny (Carbolic Acid) 45 grains

Arabskej gumy 1 unciu

Distilovanej vody dos aby bolo dva i pol pinty, alebo tri

pinty, o poznáme po jakosti barvy.

ERVENÁ TINTA.
Vezmi Eosin-u (Eosine) 90 gránov

Vody 1 pint

Arabskej gumy |/2 drachmy
Rozpus arabskú gumu v 4 unciach vody; rozpus eosin v ostatnej vode

a smiešaj oba roztoky.
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ANILINOVÁ IERNA TINTA.

Nigrosin-u % uncie

Arabskej gumy lYi drachmy

Vriacej vody 1 j/2 pinta

Studenej vody Yl pinta

Karbolovej kyseliny 1 O kvapiek

Rozpus nigrosin v horúcej vode a arabskú gumu v studenej vode. Smie-

šaj tie dva roztoky a pridaj karbolovú kyselinu.

MODRÁ (BELAVÁ) TINTA.

Vezmi Vodný modrý aniline 1 |/2 drachmy

Arabskej gumy J/2 drachmy

Horúcej vody 1 Yl pinta

Studenej vody Yl pinta

Rozpus aniline v horúcej a arabskú gumu v studenej vode a smiešaj

oba roztoky dohromady.

"KARMIN" TINTA (ERVENÁ).

Vezmi Carmin-u No. 40. 3 drachmy

pavkovej vody (Ammonia Water) 1 unciu

Vody 1 pint

Smiešaj ammoniu so 4 unciami vody, rozpus carmine v ammoniovom
roztoku, dodaj ostatnú as vody a pridaj ešte trochu arabskej gumy.

ZELENÝ ATRAMENT.

Vezmi Zeleného Anilinu(Green Aniline) I drachmu

Dextrinu (Dextrin) 4 drachmy

Prášok vysypa do nádoby a na to naleje sa voda a síce toko, aby bar-

va bola pekná zelená.

FIALKOVÁ TINTA.

Rozpus jednu unciu fialkového anilinu (Violet Aniline) v štyroch un-

ciach horúceho alkoholu a náhle sa rozpustí smiešaj s pol gallonom vody

a pridaj k tomu v studenej vode rozpustenej arabskej gumy (asi dve uncie

gumy) a konene dodaj toko vody, aby všetkého bolo jeden gallon.

JAKO ROBI TINTU NA ZNAENIE BIEUZNI.

Vezmi Striebrovatého Nitrátu (Nitrate of

Silver) 1 Yl uncie

pavkového silného likéru (Liq.

Ammoniae Fortis) Yl uncie

Archil-u % uncie

Málo šelaku.

Smiešaj všetko a odlož v menších faštikách.
;
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TOILETNÉ A OKRASUJOCE VÝROBKY.
KOLÍNSKA VODA.

Vezmi Oleja bergamutového (Bergamot

Oil) 1 drachmu
Oleja citrónového (Oil of Lemon) |/2 oz.

Oleja levandulového (Oil of

Lavender) 1 O kvapiek

Oleja pomaranového (Oil of

Orange) 1 O kvapiek

Oleja ružového (Oil of Rose) 1 O kvapiek

Alkoholu 10 oz.

Vody toko, aby všetkého bolo 1 pint.

Najprv rozpus oleje v alkohole, potom pridaj vodu, fašu zaštopuj,

nechaj stá za 5 dní a konene filtruj cez papier.

UHORSKÁ VOAVÁ VODA.
Vezmi Rozmarínového oleja (Oil of

Rosemary) 1 drachmu
Melissového oleja (Oil of Melissa) j/2 drachmy
Citrónového oleja (Oil of Lemon) Yl drachmy
Matového oleja (Oil of

Peppermint) 3 kvapky

Ružovej essencie (Essence of Rose) 1 oz.

Pomaranovej essencie (Essence of

Orange) 1 oz.

Alkoholu 9 oz.

Rozpus oleje v alkohole a nechaj stá za 1 O dní a filtruj.

LILAKOVÁ VOAVÁ VODA.
Vezmi Tehpineol (k dostaniu v lekárach) Yl uncie

Ružovej essencie (Essence of Rose) 2 drachmy
Pomaranovej essencie (Essence of

Orange) Yl uncie

Vody 3 uncie

Alkoholu, aby všetkého bolo 1 pint.

Rozpus oleje v alkohole, pridaj vodu, nechaj stá v dobre zaštopo-

vanej faši za 7 dní a filtruj.

BAY RUM (BOBKOVÝ LIEH).
Vezmi Vavrinového oleja (Oil of Bay) Yl drachmy

Pomaranového oleja (Oil of

Orange) 5 kvapiek

Pimentového oleja (Oil of Pimento) 5 kvapiek

Alkoholu 1 3 oz.

Vody 8 oz.

Rozpus oleje v alkohole a nechaj stá za 8 dní a filtruj. Užíva sa na

umývanie vlasov a po holení na tvár.
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KRÉM NA TVÁR.
Vorvau (Spermaceti) 1 oz.

Bieleho vosku (White Wax) 1 oz.

Mandového oleja (Oil of Sweet

Almonds) 1 6 oz.

Pomaranovej vody (Orange Water) 4 oz.

Kakaového masla (Cocoa Butter) 16 oz.

Peruanského Balsamu (Balsam of Peru 1 oz.

Roztop vorva i vosk, pridaj kakaové maslo, potom olej, vodu a ko-

nene balsam. Miešaj.

OBMÄKUJÚCI KRÉM.
Sirky (Precipitated Sulphur) 2 oz.

Cinkového kysliníka (Zinc Oxide) 2 oz.

Lanolinu (Lanolin) 2 oz.

Mandového oleja (Oil of Sweet

Almonds) I oz.

Fialkového extraktu (Extract of

Violets) 1 drachmu

Ružového oleja (Oil of Rose) 1 O kvapiek

Daj lanolin i olej do nádoby a zahrej; pridaj sirku a kysliník a dobre

miešaj; pridaj ostatné látky a alej miešaj, kým to nevystydne.

KAKAOVÉ MUEKO NA TVÁR.
Boreixu % drachmy
Bieleho mydla (Castile Soap) Yl drachmy

Kakaového masla (Cocoa Butter) Yl oz.

Kakaového oleja (Oil of Cocoanut) 1 drachmu

Ružovej vody (Rose Water) 10 oz.

Roztri borax a mydlo s kakaovým maslom a s olejom, pridaj trochu

ružovej vody a alej tri v mažiari, kým sa všetko dobre nerozmieša, potom
pri ustavinom miešaní pridávaj vodu — teplú.

PANENSKÉ MLIEKO.
Na osem uncií ružovej vody (Rose Water) vezme sa dve uncie benzo-

ovej tinktúry a sa dobre rozmieša. Tu sa rozumie Tinktúra Benzoín a nie

benzin.

PRÁŠOK NA TVÁR.
Talkového prášku (Talcum Powder) 5 oz.

Skrobu (Starch) Yl oz.

Fialkového korea (Orris Root) Yl oz.

Bergamutového oleja (Oil of Ber-

gamot) 4 kvapky
Daj všetko do mažiara, roztri dobre, aby sa olej s práškami dobre

rozmiešal.
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"CONSUELLO" PRÁŠOK NA TVÁR.
Tento prášok predáva sa pod menom "Sarah Bernhards Diaphane".

Predávajú ho za drahé peniaze; avšak každá pani môže si ho sama zrobi
jestH si k tomu trochu asu vezme. Robí sa takto:

Talkového prášku (Talcum Powder) 5 oz.

Ryžového prášku (Rice Flower) 5 oz.

Cinkového kysHníka (Zinc Oxide) 2^ uncie

Oleja Ylang-Ylang 2 kvapky
Bergamutového oleja 2 kvapky
Nerolového oleja (Oil of Neroli) 2 kvapky

Pretri oleje s trochu talkového prášku, potom smiešaj všetko dohromady
a presej cez husté sitko.

VODA NA VRÁSKOVANÚ TVÁR.
Trieslovej kyseliny (Tannic Acid) 1 drachmu
Alkoholu 1 drachmu
Glycerínu 2 drachmy
Vody 4 drachmy

Smiešaj a natieraj tvár, kde sa vrásky (rane) pokazujú. Alebo:

Kamencu (Alum) 1 drachmu
Glycerínu 4 drachmy
Vody, aby všetkého bolo 8 uncie.

MAS NA ERVENÉ RUKY.
Lanolinu 1 oz.

Vanillin-u 6 grany

Ružového oleja 4 kvapky

Dobre smiešaj.

OLEJ NA VLASY.
Kakaového oleja (Oil o f Coconut)

Ricinového oleja (Oil of Castor)

Alkoholu

Levandulového oleja (Oil of La-

vender)

Bergamutového oleja

Ružového oleja

Rozpus ricinový olej v alkohole; zohrej kakaový olej a pridaj k nemu
kastorový olej, smiešaj potom všetko dohromady.

LIEH PROTI ŠUPINÁM NA HLAVE.
Resorcinu 1 60 granov

Ricinového oleja 21/2 drachmy
Kolínskej vody 3 uncie

Alkoholu I 2 Yl uncie

To sa má dobre natiera do korienkov vlasov tri razy denne.
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PROTI VYPADÁVANIU VLASOV.
1. Recept Doktora Bartolowa:

Fl. Extract of Jaborandi 2 oz.

Tincture of Cantharides 1 oz.

Soap liniment 5 oz.

Natieraj na kožu raz denne.

2. Recept Doktora Bulkley-ho:

Tincture of Cantharides

Tincture of Capsicum

Tincture of Nux Vomica
Castor Oil

Cologne 'water q. s.

3. Recept Doktora McDonalda:

Resorcin

Tinktúry z erveného piepru

.Kastorového oleja

Natieraj denne na hlavu.

TONIKUM NA VLASY.
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rastú a ktoré chcete odstráni, nechajte kašku na mieste za as a potom umy-
te. Má sa viac razy opakova, po om vlasy alebo chlpy vypadajú. (Nár. N.)

VLASY, ABY NEVYPADÁVALY.
Nasledujúci je vemi dobrý prostriedok nielen proti vypadávaniu vlasov,

ale aj na povzbudenie ich vzrastu. Tri menšie cibule sa jemne rozkrájajú,

dajú do faše, polejú sa dobrou pálenkou a všetko sa na niekoko dni postaví

na teplé miesto. Tekutinu túto precedíme a smiešame s rovnakým množ-

stvom odvaru repíkového. Touto smiešaninou zmáame pomocou huby vla-

sy i lebenú kožu niekoko razy denne (zvlášte na veer) a hlavu si šatkou

zaviažeme. Používanie tohoto prostriedku malo by sa dia, ke je toho po-

treba, aspo vždy na veer za niekoko týždov. (Nár. Nov.)

VLASY, ABY NEŠEDIVELY.
Proti predasnému šediveniu vlasov odporuuje sa nasledujúci prostrie-

dok: erveného vína pol pinta; skalice železnej (Sulphate of Iron) 15 grá-

nov. Oboje spolu nechajte za minútu povari a týmto odvaronm, ale stude-

ným, vymývajte si dva razy do týžda vlasy, ktoré necháte uschnú bez toho,

aby ste ich drhli uterákom.

ANTISEPTICKÝ PRÁŠOK NA ZUBY.
Vezmi Kriedy (Precipitated Chalk) 8 uncie

Bieleho mydla (Castille soap

powdered) 1 unciu

Boraxu 1 Yl uncie

Thymol-u 1 O gránov

Menhtol-u 1 O gránov

Blahoviníku (Eucalyptol) 10 gránov

Zimozeleového oleja (Oil of

Wintergreen) 1 O kvapôk

Roztri thymol, menthol a blahoviník a pridaj ostatné súiastky. Smie-

šaj alebo môžeš presia cez sitko, aby sa dobre rozmiešalo.

VODA NA VYMÝVANIE ÚST.

Vezmi Myrhovej tinktúry, Tincture of Myrrh 6 uncie

Rhatanovej tinktúry (Rhatany) 5 drachmy

Rozmarínového oleja I 5 kvapiek

Citrónového oleja 1 5 kvapiek

Ružového oleja 1 O kvapiek

Boraxu 3 drachmy

Glycerinu 6 drachmy

Alkoholu, aby všetko urobilo I 6 uncie

Rozpus borax v glyceríne nad ohom a nechaj vystydnu; potom pri-

daj ostatné súiastky a filtruj (prece cez papier).

CITRÓN, AKO OKRÁŠUJÚCI PROSTRIEIX)K.
Bielu jemnú kožu najahšie môžeme docieli potieraním citrónovej ša-

vy rozriedenej s vodou. Krk a plecia môžeme potiera s napoly rozrezaným
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citrónom; po natieraní necháme šavu na koži za pár minút a potom s vodou

a mydlom omyjeme. Potieranie kože glycerínom pomiešaným s citrónovou

šavou blahodarne úinkuje.

PRÁŠOK NA NOHY.
Vezmi Salicylovej kyseliny spráškovanej

(Salicylic Acid) Yi uncii

Borovej kyseliny (Boric Acid) 1 Yi uncii

Talkového prášku (Talcum Powder) 1 4 uncii

Smiešaj všetko dohromady.

JAHODOVÁ VODA NA UMÝVANIE PLETI.

Vezmú sa erstvé, dozrelé jahody, dobre sa oistia, rozmakajú a cez

husté plátno precedia. Do tak precedenj šavy pridáme toko vody, koko
máme šavy a trochu boraxu. Táto voda vemi dobre úinkuje na obielenie

kože.

Spinát, ako okrášujúci prostriedok.
Var dobre oistený špinát (asi jednu dobrú hrs) v dvoch kvartoch vo-

dy, potom prece cez husté plátno a pridaj do precedenej tekutiny

Spráškovaného kamenca (Alum
powdered) 1 5 grany

Spráškovaného káfru (Camphor
powdered) 1 5 grany

Boraxu 1 5 grany

Potrebuj dva razy denne; pred upotrebením potras fašou.

DRSNÁ TVÁR.
Niekedy koža je vemi drsná; v tomto páde potrebujeme nasledujúcu

mas

:

Jameovej múky 3 uncie

Mädu 1 unciu

Bielku z vajca 1 unciu

To všetko dobre pomiešame a potierame tvár na noc, obaujúc tvár

riedkym plátnom (cheese cloth), aby to vyzeralo ako nálinica (maska).

Ráno treba tvár umy vlažnou vodou.

AKO ODSTRÁNIME VRÁSKY (ránce).

Kúpte si v lekárni nasledujúce veci:

Temianu-ladanu (Incense) 32 granov

Arabskej gumy (Gum Arabic) 32 granov

Benzoinu (Benzoin powdered) 32 granov

Rozpuste tie tri veci v pol pintu alkoholu a ke sa všetko rozpustilo,

dodajte k tomu
Spráškovaných sladkých mandlí 36 granov

Spráškovaného hrebíku (Cloves) 1 6 granov

Ustrúhaného muškátového orieška

(Nutmeg) 16 granov
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Všetko sa dobre pomieša a nechá stá za 48 hodín. Potom sa precedí

cez plátno a jestli chceme ma vodiku dobrej vône, pridáme nieo ružovej

vody. Natierame tvár každý veer pred spaním a v krátkom ase vrásky

zmiznú.

VRÁSKY NA ELE.
Smiešaj štyry lyžky alkoholu a štyry lyžky bielka z vajca; namaž na

plátenko a prilož na elo, ke ideš spa. Obviaž, aby sa na ele pridržalo.

SO, JAKO TOILETNÝ PROSTRIEDOK.
Natri so do vlasov tak, aby zašla až do korienkov a potom kefou vlasy

vykefuj. So je nielen istiteom kože na hlave, ale i dobrým siliteom na

vlasy.

OBKLADOK S BAZOVÝMI LISTAMI.
Nasbieraj bazových listov i kvetov; vezmi jednu dobrú hrs a nalej na

ne horúcej vody a nechaj stá kým nevystydnú. Ke ráno staneš s boliacou

hlavou a zapadnutými oiami, ahni si na hodinu a prilož si bazové vymoené
listy studené na elo, na oi a na sluchy a obviaž všetko jemnou handrikou

alebo runíkom. Úinok je uavujúci a dušu i telo uspokojujúci.

KÚPE PRABABIEK.
Vezmi Jamea 2 funty

Ovsenej múky 2 funty

Otrúb 2 funty

Ryže 2 funty

Sódy (Bicarbonate of Sóda) Yz funta

Boraxu J/2 funta

Suchých levandulových kvetov 1 funt

Bobkových listov 1 funt

Daj to všetko do jedného kotla, nalej asi 4 gallony vody a nechaj na

miernom ohni za hodinu. Potom prece a z tejto tekutiny dajú sa 2 gallony

do kúpele a rozmiešajú sa s vodou.

JEDNODUCHÝ DOMÁCI KRÉM.
Vezmi Bieleho vosku istého, White Wax 1 8 gránov

Bieleho mydla ustrúhaného 1 unciu

Oleja zo sladkých mandlí 1 60 kvapiek

Oleja levandulového 1 O kvapiek

Zahrej na ohni, aby sa všetko roztopilo a ustavine miešaj.

VOAVKY— PARFUMY.
Vyrábanie parfumov v malom množstve sa nevyplatí. Kto chce vyrá-

ba voavky vo vekom, má sa postara predovšetkým, aby súiastky boly

dobrého druhu a alkohol preistený, vínny, jaký sa predáva pod názvom
"Alcohol Vini" alebo "Vinous Alcohol".
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FIALKOVÁ VOAVKA.
Vezmi Alkoholu 2 litre

Juno oleja 1 5 gramy
Orrisového výažku (tincture of

Orris) 1 kilogram

Vetiwa tinktúry 5 gramov

Všetko dobre rozmiešaj a nechaj stá za 8 dní. Potom prece alebo

filtruj.

JAZMINOVA VOAVKA.
Vezmi Alkoholu 5 litre

Jazminových kvetov sviežich 4 funty

Bergamutového oleja 4 gramy

Spráškovanej škorice 3|/2 dekagramov

Nechaj stá za 8 dní a filtruj.

HYACINTOVÁ VOAVKA.
Vezmi Alkoholu 2 litre

Pomaranovej tinktúry (Tincture of

of Orange) 1 liter

Orrisovej tinktúry (Tincture of Orris) '/2 funta

Hyacintového oleja (Oil of

Hyacinth) 40 gramov

Nechaj stá za 8 dní a filtruj alebo prece.

LILAKOVÁ VOAVKA.
Vezmi Alkoholu 2 litre

Terpineol-u 1 5 gramy

Jazminového oleja 1 5 gramy
Ylang-Ylang oleja 1 5 gramy

Heliotrop oleja 1 5 gramy

Nechaj stá za 8 dní a prece alebo filtruj.

HEUOTROVÁ VOAVKA.
Vezmi Alkoholu 2 litre

Heliotropin-u 1 20 gramov
Pomaranového extraktu 1 liter

Orrisovej tinktúry |/^ kilogramu

Tonka tinktúry ]/4 kilogramu

Rozmiešaj dobre a nechaj stá 8 dní a potom filtruj.

AMBROVÁ VOAVKA.
Vezini Alkoholu 5 litre

Vody 1 7 decilitre

Ambray 8 gramy
Citrónovej korky 1 4 dekagramy

Pokrauj tak, jako vyššie opísano.
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MOŠÚŠOVÁ VOAVKA.
Vezmi Alkoholu 1 liter

Orrisovej tinktúry 250 gramov
Mošusu (Moschus) 1 O gramov

BOQUET KAROLÍNA.
Vezmi Fialkového extraktu 250 gramov

Ružovej tinktúry 500 gramov
Ambrovej tinktúry 1 5 gramov
Bergamutového oleja 15 gramov
Citrónového oleja 1 5 gramov

Pokrauj tak, jako vyššie opísano.

BOUQUET DE SERAILLE.
Vezmi Mošusového extraktu 200

Ružovej tinktúry 500
Ružového, dvojnásobného extraktu

(Double Rose Extract 500
Ambrového extraktu 125

Bergamutového oleja 30

Hermanekového oleja 20

gramov
gramov

gramov
gramov
gramov
gramov

YLANG-YLANG.
Vezmi Ylang-Ylang essencie 40 gramov

Ružovej essencie 5 gramov
Pomaranovej essencie 4 gramov
Jazminového perfumu francúzsk, 50 gramov
Alkoholu (absolútneho) 350 gramov
Vody 50 gramov

250 gramov
40 gramov
1 5 gramov
1 O gramov
30 gramov

JOCKEY CLUB.
Vezmi Extraktu zo Santalového dreva

(Santalwood extract)

Hermanekového oleja

Neroli oleja

Vanilovej tinktúry

Benzoe tinktúry (nie benzin)

BARVIVÁ NA VLASY.
Vezmi istej vody 1 kilogram i 200 gramov

Glycerinu 200 gramov
Sirkového mlieka (Percipitated

Sulphur) 20 gramov
Ružovej essencie 20 gramov

Octanu olovitého, Acetate of Lead 1 O gramov

DRUHÝ RECEPIS.
Sto gramov žaudovej kôry varíme v dvoch litroch vody, potom pre-

cedíme a pridáme I O gramov sódy a dobre rozmiešame.
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VOAVÉ, OKRÁSUJOCE VODY.

LAIT VIRGINAL (PANENSKÉ MLIEKO).
Vezmite Benzoinovej tinktúry (Tincture of

Benzoin 4 uncie

Ružovej vody toko, aby toho bolo 1 pint.

RUŽOVÉ MLIEKO.
Vezmite Benzoinovej tinktúry 6 drachmy

Glycerinu 4 uncie

Ružovej vody dos, aby toho bolo 1 pint.

Najprv zmiešaj ružovú vodu a glycerin; potom prilej pozorne benzoino-

vú tinktúru, dobre ju zakorkuj a pomaly obrá ju hore dnom raz alebo viac

ráz, ale bez potriasania.

JAHODOVÁ VODIKA.
Vezmi Jahôd dobre popuených 1 6 uncie

Vinného bieleho octa 1 6 uncie

Ružovej vody 8 uncie

Najprv nalej na jahody ocot a nechaj stá 24 hodín. Potom prece
cez plátenko a pridaj ružovú vodu.

VODA Z ARODEJNÉHO LIESKOVCA.
Vezmi Glycerinu 4 uncie

Ružovej vody 4 uncie

Extrakt z arodejného lieskovca

(Dist. Extr. of Witch Hazel) 8 uncie

VOAVÉ OLEJE A POMÁDY.

PORTUGALSKÝ OLEJ NA VLASY.
Vezmi Sesame oleja (Sesame Oil) 1 kilogram

Bergamut oleja 1 O gramov
Naroli oleja 20 kvapiek

Škoricového oleja 1 O kvapiek

Všetko dobre smieša.

UHORSKÝ OLEJ NA VLASY.
Vezmi Mandulového oleja 1 70 dekagramy

Bieleho istého vosku 30 gramy
Neroli oleja 20 gramy
Ružového oleja 10 gramy
Terpineol oleja 1 O gramy

Najprv roztopíme na miernom ohni vosk v mandulovom oleji, potom pri-

dáme za tepla ostatné oleje, dobre premiešame a cez husté plátenko do ná-

doby precedíme.
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FIALKOVÝ OLEJ NA VLASY.
Do pä litrovej faše dáme 30 dekagramov spráškovaného fialkového

korea, ktorý sa v lekárach predáva pod menom Orris Root powdered a

nalejeme na 2 kilogramy olivového alebo sesamového oleja a necháme stá
za tri dni. Rozumie sa, že treba z asu na as potrias. Potom precedíme

cez plátno a pridáme ešte do precedeného oleja 80 gramov bergamutového
oleja a 10 gramov oleja z horkých mandlí (Oil of Bitter Almonds).

BRILLLANTINE NA FÚZY.
Vezmi Oleja zo sladkých mandlí

(Sweet Almond Oil) 9 uncie

Alkoholu 1 O uncie

Glycerínu 2 uncie

Ružového oleja 1 5 kvapiek

MACASSAR OLEJ NA VLASY.
Vezmi Olivového oleja 32 uncie

Alkannin korea 2 uncie

Citrónového oleja 30 kvapiek

Škoricového oleja 20 kvapiek

Hermanekového oleja 20 kvapiek

Ružového oleja 1 O kvapiek

Najprv daj Alkannin kore do olivového oleja a nechaj stá za pár dní.

Potom preced* a pridaj ostatné súiastky.

POMÁDA NA VLASY.
Vezmi Žltého vosku 2 uncie

Bavlneného oleja (Cottonseed oil) 20 uncie

Šmalcu 5 uncie

Ružového oleja 1 O kvapôk

Najprv roztopíš vosk, olej a šmalec a jak vychladne dodáš ružový olej

a dobre pomiešaš.

KRYŠTÁLOVÁ POMÁDA.
Vezmi Kastorového oleja 17 uncie

Olivového oleja 1 2 uncie

Spermacetti 4 uncie

Oleja Ylang-Ylang 3 drachmy

Ružového oleja 8 kvapky

Bergamutového oleja 8 kvapky

Neroli oleja 5 kvapky

Heliotropinu 1 gran

Najprv rozpus tri prvé látky nad miernym ohom a ke to poína

chladnú pridaj pri stálom miešaní ostatné iastky.

MEDVEOVÁ MAS (POMÁDA).
Vezmi Hovädzieho špiku 8 uncie

Šmalcu 24 uncie
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Citrónového oleja 6 drachmy

Ružového oleja 15. kvapiek

Bergamového oleja 1 5 kvapiek
,

Kumarinu 1 gran

Rozpus špik a šmalec na ohni a ke poína chladnú dodaj ostatné

veci pri stálom miešaní.

POMÁDA NA FÚZY.
Vezmi Bieleho vosku 9 i pol uncie

Šmalcu 3 i 14 uncie

Benátskeho terpentýnu 3 i 14 uncie

Arabskej gumy 1 unciu

Všetko rozpus na miernom ohni a ked* poína chladnú dodaj 1 5 kva-

piek ružového alebo iného oleja.

VOAVÉ (SACHET) PRÁŠKY.

Najlacnejšie a najrozšírenejšie voavky sú tak zvané "Sachet" prášky.

Potrebujú sa rozmanitým spôsobom, jako vankúše (záhlaveky), dávajú sa

do obáliek, medzi bielize atd*. Z každého voavého kvetu, z každej rastli-

ny môžeme si takéto prášky pripravi, avšak kvetný lupe dáva najpríjem-

nejšiu vôu. V receptoch menované látky máme akurátne mera na váž-

kach, potom dobre rozmieša a v dobre zakorkovaných nádobách necha

stá asi za jeden týžde, až tak môžeme prášky do vankúšov alebo do meškov

dáva.

HEUOTROPOVÝ PRÁŠOK.
Vezmi Prášok z fialkového korea

(Orris Root powdered) 10 deka

Ružového kvetu 6 deka

Vanilly Wz deka

Kumarinu 2 gramy

(Na miesto kumarinu, môžeme da hvozdíky.)

KRÁOVSKÝ PRÁŠOK.
Vezmite Stantalového dreva

Fialkového korea (Orris root)

Hrebíku
Škorici

Ružových listov

FIALKOVÝ PRÁŠOK.
Vezmite Orrisový kore spráškovaný

Ružové listy

Agátový kvet

Bazilikový kvet

Hrebíku 1 deka

5
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PORTUGALSKÝ PRÁŠOK.
Vezmite Pomaranovej korky (sušenej) 5 deka

,
Citrónovej korky (sušenej) 3 deka
Fialkového korea (Orris root) 2 deka
Vanilie J/2 deka

IERNE KOŽELE.
(Na daktorých okoHciach menujú sa Franciškánmi.

)

Vezmi Dreveného uhHa 50 gramov
Benzoinu 40 gramov
Balsamu Toluanského 1 2 gramov
Vanilky 1 2 gramov
Hvozdíkov 1 gram
Santalového oleja 1 gram
Neroli oleja 1 gram
Sanitry 1 gram

Tragantovej miazgy toko, aby sa cesto dalo zrobi.

PRÁŠOK NA VYKÚRENIE IZIEB.

Vezmi Sandalového dreva 4 oz.

Sassafras 3 oz.

Škorice 1 oz.

Hvozdíkov 1 oz.

Kaskarilly |/2 oz.

Sanitry Yl oz.

Vody 8 oz.

Storaxu 2 Yl oz.

Toluanského balsamu 2 Yl oz.

Etheru 5 oz.

Benzoinu 5 oz.

Olibanum 2 oz.

Jalovcu Yl oz.

Najprv spráškuj prvé 5 súiastky a daj do vody, spolu so sanitrou dobre

smiešaj a nechaj vyschnú. Rozpus storax a toluanský balsam v etheru a

dodaj k prvej miešanine a hne dodaj ostatné súiastky a všetko dobre smie-

šaj. Drž v dobre zakorkovaných faštikách. Užíva sa takto: Vezmii trochu

prášku ä ho ho na žieravé uhlie alebo na horúcu pec.

TEKUTINY NA VYKÚRENIE IZIEB.

Vezmii Alkoholu 50 gramy
Neroli oleja 8 kvapky
Citrónového oleja 4 kvapky

Lavendulového oleja 4 kvapky

Ylang-Ylang oleja 5 kvapky
Bargamutového oleja 1 5 kvapky

Koriandrového oleja 2 kvapky

Z tohto prostredku dáme trochu na horúcu lopatu alebo na horúcu pec

a nezadlho celá zba naplní sa príjemnou vôou.
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IZBENNÉ VOAVKY.
JEDNODUCHÁ SOSNOVÁ VÔA.

Vezmi Alkoholu 4 j/2 decilitra

Sosnového oleja (Pinus Pumilio) 20 gramov
Pomaranového oleja 3 gramy

Neroli oleja 3 gramy

ROZMARÍNOVÁ VÔA.
Vezmi Alkoholu AYl decilitra

Pinus pumilio oleja 20 gramov
Citrónového oleja 2 gramy

Rozmarínového oleja 1 5 gramov

KÄDIVÁ NA VYKÚRENIE IZIEB.

Kädivá vyrábajú sa zväša z ciest obsahujúcich rôzne látky, z ktorých

sa formujú kužele a ke ich na konci zapálime samé od seba tlejú.

parížsky kúzel.
Vezmi Spraškovaného dreveného uhlia 6 uncie

Benzoinu 1 unciu

Kaskarilly 1 unciu

Myrrhy lYi drachmy
Sanitry 1 uncie

Hermanekového oleja 3 drachmy
Arabskej gumy dos, aby sa mäkké cesto dalo zrobi.

Z toho cesta narobíme malé, asi na dva ine dlhé kužele a po vyschnutí

môžeme ich potrebova. Všetky látky majú by na prach potlené a až tak

majú sa mieša.

NEBESKÝ KÚZEL.
Vezmi uhlia spraškovaného 50 gramy

Kaskarelly 6 gramy
Ceylonskej škorice 5 gramy
Hermaneku 5 gramy
Benzoinu 25 gramy
Mošusovej tinktúry 2 gramy
Ambrovej tinktúry 1 gram
Sanitry 5 gramy
Tragantovej miazgy koko treba, aby sa cesto dalo zrobiC.

Všetky súiastky majú by na prach potlené.

UCHAVÉ A SUPAVÉ LIEKY.

L
Vezmi Mentholu 45 gránov

Borovej kyseliny (Boric Acid) 90 gránov
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Cukru Yi uncie

Mlieneho cukru (Sugar of Milk) 1 unciu

Praženej spráškovatej kávy 1 |/2 uncie

Všetko musí by jemne spráškované a smiešané dohromady.

II.

Vezmi Fialkového korea (Orris root) 1 unciu

Bobkovej korky 1 unciu

Bielej emerice (White Hellebore) 2 uncie

Skrobu 12 uncie

Hvozdíkového oleja 30 kvapiek

Všetko na prach potlené, dobre rozmiešané a užívané jako tabak.

III.

Vezmi Kanadský hadový kore (Canada
Snake Root) 1 unciu

Bielej emerice (Hellebore) 1 unciu

Fialkového korea (Orris) 3 uncie

Skrobu 5 uncie

Oleobalsaminej miešaniny

(Oleobalsamic mixture) 75 kvapky
Potrebuje sa jako I, II, III. (Z uhorskej Pharmakopií.

)

UCHAVKA PROTI NÁTCHE.
(Francúzsky recepis.

)

Vezmi Alkoholu 300 gramov

Ammoniaku 100 gramov

Karbolovej kyseliny 50 gramov

Sirkového aetheru 50 gramov

Octového aetheru 25 gramov

Nalejeme trochu na tanier a paru ucháme.

MENTHOL-CHIjOROFORMOVÁ UCHAVKA.
Do malej faštiky dáme jeden gram mentholu a I O gramov chloro-

formu a hne dobre zapcháme zátykou. Pri upotrebovaní držíme otvore-

nú skleniku ku jednej a potom ku druhej nosovej dierke pri om jednu dier-

ku vždy stisneme prstami a tak ucháme paru z faštiky. Nuchanie trvá

asi za jednu minútu a každých 15—20 minút zopakujeme.

RADY PRE DOMÁCNOS.
LESK UNOLEA UDRŽA.

Aby sme udržali lesk linolea, umývajme ho pravidelne každé dva alebo

tri týždne smiešaninou z jednakých astí mlieka a vody. Rone tri alebo

štyri razy otierajme linoleum slabým roztokom velového vosku v terpentý-

novom liehu; môže sa použi k tomu úelu i anového oleja. Tak zostane

linoleum vždy isté a lesklé a vyzerá jako nové.
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PROTI PLESNI V PIVNICI.

Proti plesni v pivnici je skalica modrá (vitriol) výteným desinfekným

prostriedkom. Najprv smeme piese a miesta pokropíme štyri-procento-

vým roztokom modrej skalice. Predmety drevené sa natierajú roztokonnt a

železné menšie predmety vložia sa na nejaký as do roztoku.

ZMRZNUTÉ JABLKÁ.
Zmrznuté jablká dáme do studenej vody, k omu pridáme ešte pár kús-

kov adu alebo snahu. Náhle sa ad rozpustil, vyberieme jablká z vody, šat-

kou utreme a sú zas chutné.

VLHKÝ BYT.
Ke sa domnievame, že náš byt je vlhký, škodlivý, podnikneme nasle-

dujúcu zkúšku: Na podlahu položíme nádobu naplnenú vápnom, ktoré sme

najprv dobre zvážili. Jestli po 24. hodinách pribudlo na váhe viac než 10

procentov, je byt vlhký a zdraviu škodlivý.

ZKÚŠKA ISTOTY VODY.
Jestli sa chceme presvedi o vode v niektorej studni, kasni alebo v be-

ke at. i je zdravá a i ju môžeme pi bez toho, aby nášmu zdraviu škodila,

vezmeme vody do skleniky, hodíme do nej kúsok kôstkového cukru a ne

cháme ju stá cez noc na chladnom mieste. Ke je voda dobrá, zdravá,

bude ráno istá, jako kryštál a jestli je mlienate zakalená, vtedy taká voda

nemá sa pi, ponevá je udskému zdraviu škodlivá.

Druhý spôsob: Dáme si v lekárni pripravi dubienkový roztok takto:

Tannin 1 unciu

Vody 4 uncie

Alkoholu 1 unciu

Z tej tekutiny dáme do pohára vody jednu malú lyžiku. Jestli sa vo

vode objaví hne alebo o chvíku zakalenie, je voda k užívaniu nebezpená,

lebo zakalenie ukazuje, že v takej vode nachádzajú sa ústrojné látky, ktoré

rýchle v hnilobu prechádzajú.

MOCH PRI ODKLADANÍ ZELENINY NA ZIMU.
Jestli chceme ma zeleninu v zime, uložíme ju, ku príkladu celer, do

vlhkého mochu (moss). Takto uložená zelenina nielen že vydrží dlho, ale

udrží pravú chu a jakos.

JAKO ROBI UMELÉ MASLO.
Pekný hovädzí loj poskytuje vemi upotrebitelné umelé maslo, jestli

ho nasledujúcim spôsobom pripravíme: erstvý loj rozkrájame na kúsky a

na miernom ohni ho vytopíme; potom ho za tepla cedítkom precedíme do

misy studenou vodou naplnenej a necháme ho vo vode vychladnú. Náhle

je tá hmota dos hustá, môžeme z nej menšie kusy sformova, ktoré potom
dáme do istej nádoby a polejeme ich soným roztokom.

VLHKÁ SO V SOLNIKÁCH.
Jestli dáme do solniky pár zrniek ryže, táto vsáva do seba vlhkos a

so ostane vždy pekne sypká.
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PREVETRANIE PERÍN.
Periny nemajú sa nikdy prevetra za vlhkého povetria ani za príHš horú-

cich slnených papršlekov. Najlepšie sa k tomu hodí chladné, suché poasie.

JAKO SA CHRÁNI DREVO PRED HNILOBOU.
Kamenouhelný alebo drevený decht', petrolejom rozriedený, je vemi

dobrý na natieranie dreva, ponevá vniká do hodne hlboko a chráni ho
pred hnilobou o mnoho výdatnejšie, ako decht' bez petroleja.

ERSTVÉ VAJCIA JAKO POZNÁME.
Ponorme vajce do vody; erstvé vajce postaví sa na špiku a neerstvé

obráti sa špikou nahor.

JAKO CHRÁNI ZELENINU PROTI SLIMÁKOM.
Proti slimákom je zeleninu, jako známo, ažko chráni. Nakrájajme

mrkvy a porozklame ju po zeleninových hriadkách. Slimáci pustia sa do
mrkvy a zelenine dajú pokoj.

JAKO POZNA JEDOVATÉ HUBY.
Poas varenia húb pridajme k ním pol cibule olúpanej a nechajme ju

8 hubami vari. Jestli sa barva cibuli zmení, to jest, jestli je barva cibuli hne-

dá, ierna alebo modrá, môžeme by istí, že medzi hubami nachádzajú sa

jedovaté huby; naopak, jestli cibua zadrží pri alšom varení bielu barvu,

huby nie sú jedovaté.

HORKÉ RASTLINY DO PÁLENKY.
Vezmi Horcu (Gentian) 2 malé lyžiky

Pelynku (Wormwood) 1 lyžiku

Andelikového korea (Angelica

root) 2 malé lyžiky

Konitrudu (Centaury Minor) 2 lyžiky

Chynníku (Calisaya Bark) 2 lyžiky

Pomaranovej kôry 3 lyžiky

Muškátového oriešku (Nutmeg) 1 lyžiku

Všetko má sa na hrubo poreza a potlc a na tú miešaninu nalejeme je-

den pint dobrej žitnej pálenky a jeden pint dobrého bieleho vína a necháme

to stá na mierne teplom mieste za jeden týžde. Potom to precedíme,

cukrom osladíme a máme lepší nápoj než ke ho kupujeme hotový. Odpo-

rúa sa proti neporiadkom žalúdka a riev.

MÄSO V LETE ZACHOVA.
Vlož teacie alebo škopové mäso do sberaného mlieka, ale tak, aby mä-

so bolo v mlieku úplne ponoreno. Jestli je povetrie teplé, mlieko má sa zame-

ni erstvým denne a ke je povetrie chladné, mení sa mlieko každý tretí

de. Týmto spôsobom dá sa mäso i za 1 4 dní zadrža a nabúda chu. Ho-

vädzie mäso alebo zverina zabalená a vložená do piesku, udrží sa tri týždne.

Nádoba s pieskom musí stá na suchom, chladnom mieste.
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JAKO KMI HUSY.
Kmenie husí darí sa, ked dáme do vody k pitiu kúsok dreveného uhlia.

Mäso také je jemnejšie a záživnejšie. Prach z uhlia môže sa rozmieša i s po-

krmom. I pri kmení prasiat môžeme uhlie potrebova. Jestli chceme, aby

hus mala vekú peeu (jatrá), smiešame kávové usadliny otrubami, narobí-

me guky a tými potom krmime husy.

JAKO NAPRAVI ZAPÁCHAJÚCE MÄSO.
Zapáchajúce mäso napravíme z nadmanganom draselnatým a síce tak-

to: Kúpime si v lekárni jednu unciu "Permanganate of Potash" a hodíme ho

do kvarty studenej vody. Roztok tento dá sa zadrža na chladnom mieste za

dlhší as. Teraz dáme mäso páchnuce do nádoby a nalejeme na istej stude-

nej vody tak, aby voda mäso úplne pokryla. Do tejto vody pridáme nieko-

ko kvapiek vyššie opísaného roztoku pri om voda dostane ervenú barvu.

V tejto zabarvenej vode necháme mäso leža desa alebo pätnás minút, pri

om mäso osinaveje (modreje), ale barva pri alšom varení alebo peení

sa úplne ztratí a tým ztratí sa i zápach mäsa.

JAKO ZACHRÁNI MLIEKO OD ZKYSNUTIA.
Pridajme k mlieku na každú kvartu, za dve-tri nožové špiky sódy (Bi-

carbonate of Sóda). Mnoho sódy nemá sa pridáva, ponevá mlieko dosta-

lo by lúhovú chu. Dobrým prostriedkom je i borová kyselina (Boracic

Acid), z ktorej vezmeme na dve-tri špiky noža a tým zachováme jeden kvárt

mlieka.

Ó ROBI, ABY KRAVY MNOHO MLIEKA DÁVALY.
Sú rastliny, ktoré spôsobujú u kráv hojnos a jakos mlieka. Medzi tými

rastlinami prvé miesto zaujíma chmeovina, jemne rozkrájaná a svárená; dá-

va sa kravám v zime a úinkuje výborne; alej mrkva je tiež dobrým pro-

striedkom, zvlášte jakos a chu mlieka sa zvýši a z takého mlieka shotovené

maslo a syr sú vemi dobrej chuti. Taktiež kopriva dáva výborný a zdravý

pokrm pre hovädzí dobytok; dáva sa samotná, alebo miešaná do sena a do

seky. Po takomto chovaní dobytok darí sa dobre, kravy dávajú mnoho
mlieka a maslo z takého mlieka je pekné, žlté. Fenikl, listy z repy, surové

zemiaky, sušené a na prach utlené kaštany, do pokrmu primiešané, napomá-

hajú mlieko a úinkujú na zdravie dobytka.

JAKO ROBI NESPÁLITENÝ PAPIER.
Nespalitelný papier pripravíme si takto, že namoíme ho v silnom rozto-

ku kamenca (Alum) a necháme riadne uschnú.

PROROK POASIA.
V záhradách rastie plevel tak zvaný bedrník (Pimpernal). Ten si za-

same do kvetníka (repa) a malé, biele jeho kvety budú nám oznamova
jaké poasie možno oakáva. Jestli sú kvety odpoly zatvorené, príde dáž

;

poas pršky sú kvety úplne zatvorené; jestli sú kvety otvorené môžeme by
istí, že za 5—6 hodín prša nebude.
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LIEK PROTI RVOTOIU.
Dobrým prostriedkom proti rvotoi je benzín (Benzine), ktorým drevo

zastihnuté napojíme a v om nachádzajúce sa dierky vyplníme. Hovorí sa,

že i petrolej takým samým spôsobom potrebovaný je dobrým prostriedkom.

SKLO ABY NEPRÁSKALO.
Sklenice, cylindre, porcelánové veci atd*. vložíme do nádoby naplnenej

studenou vodou a necháme vodu nad ohom pomaly vari. Do vody pri-

miešame trochu soli. Ke sa voda za as varila, necháme ju zase zvona vy-

stydnu. Potom treba sklo atd'. opatrne vya a šatkou otre. Sklenice

takto pripravené, nepráskajú ani pri tej najrýchlejšej zmene tepla a zimy.

NAO SÚ DOBRÉ VAJCOVÉ ŠKRUPINY?
Zvieratá potrebujú vápno k svojemu vývinu a zvlášte sliepky. asto

môžeme vide, že sliepky najdú škrupinu z vajca a hne ju zobajú. Múka
z vajcových škrupín dáva nám výborný prostriedok pri slabosti nervov, bad-
nike, chudokrevnosti, škrofam at. Prášok z^vajcových škrupín je dobrým
istiteom, ponevá obsahuje vápno a fosfor. Škrupiny dobre vysušené

spraškujeme a prášok užívame po jednej kávovej lyžike v mlieku tri razy

denne. Dobre úinkuje vraj i pri vodniatelke.

JAKO NAPRAVÍME PRESOLENÚ ŠUNKU?
Presolenú šunku napravíme nasledovne: Vložíme šunku na 24 hodín

do sódovej vody. K tomu cieu dajme do vody toko sódy, aby sa voda
zdala by hladkou, prevarme ju a nechajme vystydnú. Teraz vložme do nej

šunku na 24 hodín. Šunka musí sa potom dobre umy.

JAKO SA ROBÍ VENÉ SVETLO.
Vezmeme pä alebo šes kúskov fosforu (Phosphor) vo vekosti hrachu,

dáme ho do sklenenej faštiky, nalejeme na 5 drachiem olivového oleja

(Olive Oil) a faštiku, ktorá má by len na jednu pätinu plná, postavíme do

teplej vody aby sa fosfor rozpustil. Faštika má by zatvorená sklenenou

zátykou. Jestli chceme aby obsah svietil, zatriaseme faštikou a na okam-

žik vytiahneme zátyku.

JAKO ROZOZNA STARÉ VAJCE.
Rozpustíme 3 i j/2 uncie kuchynskej soli v jednom kvartu istej vody a

vložíme do nej vajce, ktoré chceme zkúsi. Jestli je vajce erstvé, sklesne na

dno nádoby; jestli je verajšie, nedopadá na dno; tri dové vajce pláva v

v tekutine a staré vajce pláva na povrchu tekutiny. Cím staršie vajce, tým

viac "vykukuje" z vody.

O ROBI ABY KVASENÁ KAPUSTA NEPLESNELA.
Plesnivú iastku odstránime, dosky a kamene, ktorými sa kapusta stlaí,

umyjeme horúcou vodou a nalejeme na kapustu trochu pálenky. Teraz pri-

kryjeme kapustu do pálenky namoeným plátnom, zas priažíme a každých

14 dní oistíme. Ke nad povrchom je dos slanej vody, vtedy kapusta

neplesnie. Kvasená kapusta nesmie zamrznú, lebo tým ztratí chu.
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JAKO ZADRŽA HUSIE A VEPROVÉ ŠKVARKY.
Husie a veprové škvárky dajú sa a dlhší as odloži, ke ich vsypeme

za tepla do hrnca a po vychladnutí nalejeme na ne rozpusteného tuku.

JAKO USCHOVA ZELENINU?
Zeleninu dobre uschováme, ke pomiešame dobre roztlené drevené

uhlie s pieskom alebo zemou a zeleninu vložíme do miešaniny.

JAKO ZACHOVA SYR?
Syr zachováme tak, že zabalíme ho do plátna, ktoré sme namoili do

slanej vody, piva alebo vína.

OVOCIE ODLOŽI NA ZIMU.

Prvá podmienka trváceho ovocia je, aby dobre dozrelo na strome. Obe-

ranie ovociny sa vždy pozorne musí dia; vasné druhy vaššie, pozdejšie

druhy pozdejšie treba obera. Jemné sorty s tenkou kožtikou a mäkkým
mäsom, musia by vemi pozorne oberané a ukladané. Nemalý by sa sypa,

ale preklada, aj to len z ticha, aby sa nepoudieraly. Po oberaní sa za jeden

as nechajú na ložisku uzrie. Miestnos, kde sa to deje, má by vzdušná,

ale nesmie by vystavená slncu a vetru, lebo sa jablká vemi vysušia.

Potom sa odkladajú. Kto má dobrú pivnicu, poukladá ovocinu do piv-

nice na poliky, alebo prútené lesice. Zimné, tvrdé a pozdné jablká (ako

kožúšky) sa môžu drža i na hromade, ale jemnejšie musia by tenko pou-

kladané, aby sa nahnivajúce ahko odstráni daly. Pivnica má by suchá a

k vetraniu spôsobná. Ke udrie veká zima, musia sa obloky zapcha. Aby
jablká nedostaly cudziu odpornú chu, nemalo by sa v pivnici inšie drža,

aspo hnijúce a zle zapáchajúce veci nie. Vemi tvrdé a stále môžu sa uloži

i na hromadu, ba v páde potreby i do jamy na suchom mieste, najlepšie v

záhrade vykopanej. Na spodku má by suché lístie (najlepšie orechové,

lebo to myši nenavštevujú). Na to treba pozorova, aby ovocie bolo suché a

aby sa viac ako na 25 cent. vysoko nesýpalo. Na ovocie príde list a dosky

na spôsob dášku a na to aspo na jedno rylo zvýše zemi. Jemné druhy ovocia

sa jednotlivé zabalujú do hodbavného mäkkého papieru a poukladajú sa do

ladiiek medzi vrstvy drevenej vlny. Seno a otava sa neodporúa, lebo od

toho dostanú jablká planú chu a škvrny. Kde nieto drevenej vlny, môže sa

da i suchý piesok. Jablká sa môžu i do sudov — prirodzene istých —
uklada, tiež v papieroch poukrúcané. Na spodok kladú sa vždy tie naj-

trvácejšie a ím dia k vrchu vasnejšie, aby sa tak postupne mohly trovi.

Tak prezimujú i hrušky. Slivy sa môžu odloži na zimu, ke sa rukou po-

oberajú, potom medzi suchý list do silnej sklenenej, alebo kamennej nádoby
poukladajú; nádoba sa má pevne zatvori, alebo zaviaza a do zeme zahra-

ba. Takto odložené slivy držia sa dlho.

TABAK DO FAJKY UPRAVI, ABY VOAL.
Ke máš hodne istého, nepacovaného tabaku, môžeš si z neho pripra-

vi znamenite chutnajúci a voajúci nasledovne: Var v malej nádobe nieo
hrozienok za štyri hodiny, voda sa má neustále mieša, k tomu pridaj poreza-
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neho bobkového listu, po tom roztlených borievok a feniklu. Odvar prece
a dobre ním navlhi tabak i daj ho uschnú, ale nie na slnko, ale na chladné

miesto a do tône. Pomer tejto miešaniny je takýto: 62 iastok vody, 6 ia-

stok hrozienok, štvr iastky bobkových listov, štyri iastky borievok a jednu

iastku feniklu. (Nár. Nov.)

TERPENTÝN JAKO PROSTRIEDOK TÍŠIACI BOLESTI.
V Anglii náhodou prišli k tomu presvedeniu, že terpentýn (Spirits of

Turpentine) má pri utišovaní boastí temer tie samé vlastnosti jako aj chloro-

form, ale je nie jedovatý jako tento. Nakvapkáme na runík trochu terpen-

týnu a priložíme si ho k nosu, vydychujeme ho nosom dlhými dúškami. Utíši

po niekoko razovom dýchnutí nielen neuralgické boasti, ale spôsobuje aj

príjemný spánok, z ktorého sa nemocný prebudí bez boasti hlavy a bez

iných boasti. Prostriedku tohoto bolo použito s úspechom aj pri ranlekár-

ských operáciách. (Nár. Nov.)

TRHLINY V ODEVE.
Trhliny v odeve nie je možno vždy dobre popravi ihlou a preto odporú-

a sa tento prostriedok: Na opak roztrhnutej látky priložme kúsok gutta-

peri (Guttapercha), spojme roztrhnuté strany pevne k sebe a na strane líc-

nej pridržme horúci pigajze. Skoro okamžite zrastú sa roztrhnuté strany

dovedna. (Nár. Nov.)

VAJCIA ZAMRZNUTÉ ODMRAZI.
Nalejeme do nádoby erstvej vody a pridáme niekoko priehrští kuchyn-

skej soli. Ke je táto už rozpustená, vložíme do toho vajcia. Tým docie-

lime, že sa mráz z nich vytiahne a vajcia sú zase také dobré, jako boly pred

tým kým nezamrzly. (Nár. Nov.)

LISKAVÉ ŠATY.
Satý, ktoré sa po dlhšom nosení znane lištia, možno napravi takto:

Natierajú sa vodou, v ktorej bolo rozpustené trochu boraxu, po tom sa sotrú

istou vodou a z opaku sa vyžehlia. Drsnejšia látka sa môže tre pemzou
(pumice stone), alebo drsným papierom (emery paper) proti srsti. (Nár.

Nov.)

KVASNICE ZO ZEMIAKOV.
Vezmi gallon vody a daj do nej za hrs chmelu; dva surové zemiaky

nakrájaj do vody a daj to vari za pä minút. Priprav si pol gallona múky,

za. lyžicu soli a za lyžiku cukru. Tú varenú vodu prece do múky, dobre

zamiechaj a ke to vychladne, pridaj za šialku kvasníc, alebo jedon kúsok

suchých kvasníc, jaké v obchodoch predávajú. Postav to do studená a ber

z toho do zápravy, koko ti treba. (Nár. Nov.)

DOMA VYROBENÝ OCOT.
Smiechaj 120 iastok vody, 12 iastok pálenky, 3 iastky cukru farinu,

1 iastku vinného kamea, pol kvasu, daj to do suda a nechaj stá niekoko
nedie na teplom mieste. (Nár. Nov.)
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JAKO PRIPRAVI KONKRÉT, ALEBO BETÓN.
Na stavby vemi pekné a neprepustné: 1 iastka cementu, 2 iastky pie-

sku a 4 iastky štrku. Na obyajné stavby vyžadujúce miernu pevnos: 1

iastku cementu, 2 a pol iastky piesku a 5 iastok štku. Na práce, kde nej-

de o zvláštnu pevnos: 1 iastka cementu, 3 iastky piesku a 6 iastok štrku.

(Nár. Nov.)

ZEMIAKY STARÉ UROBI CHUTNÝML
Staré zemiaky v šupke, alebo oškrabané, dáme do vody, hodne vody

položíme na ohe. Ke sú zemialky zaparené, sleje sa z nich voda a naleje

sa na ne voda istá, ale len toko, aby sa ou zemiaky pokryly. V tejto vode
sa po tom dovaria. Dobre je, ke varíme zemiaky v šupke, ke aspo kú-

sok šupky odškrabeme z každého. Oškrabané zemiaky takto varené novým
sa celkom vyrovnajú. Do tej druhej vody nezabudnite prida trochu soli a

rasce, kmínu. Tento prostriedok je vyzkusený. (Nár. Nov.)

ABY CHLIEB NEPLESNIVEL.
Do cesta primiecha sa trochu anyžu, rasce, alebo feniklu a s tým sa dá

chlieb upiec. Poznamena treba, že aj tento chlieb splesneje, ale len hodne
neskoršie, nie tak erstvo jako chlieb bez týchto prísad. (Nár. Nov.)

MASLO STUCHLÉ NAPRAVI.
Maslo stuchlé sa napraví ke sa dobre vyperie vo vode, v ktorej sa na-

chodí sóda vápeniitá na prášok potlená. Tým sa odstráni zlá chu masla.

(Nár. Nov.)

SLANINU, ŠUNKY AT., JAKO USCHOVA?
Aby sme slaninu, šunky a podobné cez leto dobre uschovali, dáme to

najprv dobre usuši a zabalíme ich vrstvené medzi ovos, alebo do popola

suchého, ale nie inakšieho, len do dreveného. Jako ovos, tak aj popol majú
by v sudoch. Ke sme už to, o sme chceli uschova, vložili do sudov, už

i medzi popol, alebo ovos, sudy odložíme na suché miesto, kde je dos chlad-

no. Mnohí odporúajú aj zaobaovanie do soli. Kto má udiaru, jako sa

patrí, môže mäso v nej cez celé leto svobodne a smelé ponecha vise. Ale
také udiarne sú velikou vzácnosou pri jednoduchých domoch. (Nár. Nov.)

ŠKROB LESKLÝ PRIPRAVI.
Vezmeme jednu unciu najlepšieho škrobu, roztrieme ho s trochu vody

tak, aby neostaly žiadne chuchvalce, pridajme jednu polievkovú lyžicu prá-

škového cukru najlepšej jakosti, zrovna toko dextrinu (Dextrine )a jako

oriešok tak veký kúsok parafínu (Paraffin). Na toto všetko vyleje sa štvr

kvarty variacej vody a miešame tým aspo za štvr hodinu a po tonti lesklý

škrob precedíme cez isté plátno. Náhle sa to stalo, je pripravený k použitiu.

(Nár. Nov.)

ŠRÔBY ZAHRDZAVENÉ JAKO AHKO ODSTRÁNIME.
Zahrzavené šrôby železné, ktoré nemožno odstráni a odsrobova, ve-

mi ahko uvolníme pomocou množstva petroleja (kerosene). Ke petrolej

mal dos eisu vniknú do závitov, po tom sa šrôby dajú ahko vyšrôbova.





XXXVII. KNIHA.

VINÁRSTVO
—octárstvo.

OBRAZ 1076.
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PESTOVANIE HROZNA (RÉVY).

Mladú vínnu révu, vysadenú do sadu, môžeme z poiatku podopre
silným, vysokým kolom. Taká podpora révy je dostatoná za rok alebo za

dva roky. Behom tejto doby, pestuje sa réva len jako jeden prút, z ktorého

sa poboné vetviky odrezajú, akonáhle sa objavia. Pri takom pestovaní

révy, vyzerá ona ku konci prvého roku asi tak, ako to vidíme na obraze 1077.

Dobrý druh révy mal by dosiahnu 5 do 1 stop diaky. Druhého roku

necháme rias len horné dve vetviky, s ktorými sa nasledujúceho roku zachá-

dza tak, ako pred tým s jednotlivým prúdom — orezajú sa z nich totiž všetky

vetviky postranné, aby len dva hlavné prúty zostaly.

OBRAZ 1077. OBRAZ 1078.

Jednoroná réva.

Litera A. vyobrazuje odre-

zovanie vetviky.

?S:^^M^

Dvojroná réva.

Litery B. B. znázorujú
odrezovanie vetviiek.

Na podzim, po dvojronom vývinu révy vo vinici, má sa každý z týchto

dvoch výhonov sreza asi na dva stopy diaky. Taký ker má potom už svoj

kme a dve vetvy, ktoré budú trvalými ramenami, ležiacimi vodorovne na

obe strany. Réva taká vyzerá asi tak, jako to vidíme na obraze 1079.

Po druhom roku vyžaduje réva trvalú podporu. Táto podpora pozo-

stáva z kolov a drôtov, ako to vidíme na plote, len že sa tu potrebuje silný,

hladký drôt (No. 8 alebo 12). Koly majú by pevne zasadené a na nich na-

tiahneme spodný drôt asi tak vysoko, ako vysoký je kme, alebo dva stopy

od zeme. (Vi obraz 1080.) Obe ramená keru sa sohnú a pripevnia sa

k drôtu opaným smerom.
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OBRAZ 1079.

Réva majúca svoj kme a dve vetvy.

V treom roku idú výhony z dvoch ramien kolmo nahor a tie sa privä-

zujú k drôtom. Každý z týchto výhonov môže nies tohto roku jedno alebo

dve hrozná. Z každého ramena ponechajú sa rias len asi tri výhony na jed-

nej a tri na druhej strane.

OBRAZ 1080.

Výhony révy v treom roku.

Na podzim tretieho roku má ker trvalý kme a dve vodorovné ramená,

z ktorých každé má tri alebo štyri prúty, vedúce nahor k poslednému drôtu

OBRAZ 1081.

c. c. c. znázoruje srezovanie vetviéiek v treom roku.
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a každý prút priniesol po jednom alebo po dva hrozná. Ke podzimný
mráz zastavil alší vzrast, má sa zapoa roné prerezovanie révy; v treomi
roku srežú sa kolmé výhony na krátko pri vodorovnom ramene, kdežto ostat-

né zkrátia sa, o vyzerá potom asi tak, ako je na obraze 1 080 znázorneno.

V štvrtom roku na jar, nechá sa rias len jeden nový výhon z ramena,

ktorý sa vedie kolmo nahor a pripevuje sa k vrchným drôtom. Z oiek na

pozostalých výhonoch starých, idú nové výhony, asi 5—6 z každej vetvy,

ktoré už prinesú ovocie. Tie nové výhony vedú sa po drôtoch na obe strany

a na každom môžu sa necha jedno alebo dva strapce hrozna. Ker so svoji-

mi výhonami vyzerá asi tak, ako to vidíme na obraze 1 082. Ke sa hrozno

obralo a nastúpila zase doba roného prerezovania, na podzim srežú sa vetvy,

ktoré niesly ovocie na krátke vetvy nad vodorovnými ramenami a ponechajú

sa tie výhony, ktoré vyšlý predošlého roku. Takým spôsobom budeme ma
vždy nové drevo. Prerezovanie má sa dia každý rok v dobe zimného spán-

ku révy, v dobe medzi podzimnými mrazami a jarnou miazgou.

Pri rezaní výhonov v tejto dobe neztratí ker miazgu. Ale ke prerezo-

vanie bolo na poiatku zimy zanedbano, môže sa prerezovanie kona i na jar.

OBRAZ 1082.

s«5?

Réva v štvrtom roku.

1. VÝROBA VÍNA Z HROZNA.
K výrobe vína potrebuje sa zralé hrozno. Biele hrozno je vtedy zralým,

ke nadobudne hnedo-žltú barvu (brunátnu) a ervené hrozno môže sa po-

važova za zralé, ke nabýva purpurovej, až iernej barvy. Hrozno urezu-

jeme záhradníckym nožom alebo nožniciami. Jestli ide o výrobu lepšieho

vína, najprv má sa hrozno pozorne prezkúma, nezralé, poškodené zrnká od-

stráni; tie potom môžu sa upotrebi k výrobe vína nižšej hodnoty. Tiež od-

stránime pri príprave lepších vín hroznové stopky, na ktorých zrnká visia.

Perv, než dáme hrozná do prešu, bu ich bosými, ovšem istými nohami so-

šliapeme, alebo ich tlkom riadne roztlieme. Rozmakané hrozno necháme

v nádobe, vono prikryté tak dlho, až šava nadobudne žiaducej barvy;

doba táto trvá od troch dní do mesiaca. Behom tejto periódy vyrába sa

v hroznovej šave alkohol, ktorý s vytvorivšou sa vínnou kyselinou rozpustil

a rozložil barevné látky v hroznoch ukryté. V tejto dobe má sa da pozor,

aby sa predišlo všetkým zhubným následkom pôsobenia vzduchu na hroznovú

šavu. Náhle má šava náležitú barvu, nasleduje prešovanie. Presy (lisy)
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sú vemi rôzne. V dnešnej dobe dáva sa prednos prešom železným. Vo
Francii užívajú presy, podobné vysokým košíkom, ktoré sa z kolmých látok

hotujú. Do týchto košíkov dajú sa hrozná, na povrch nich položí sa hrubé

drevo, ktoré sa pomocou šroby stlauje dolu na roztlené hrozná, z ktorých

sa potom presuje šava vytekajúca otvorami medzi jednotlivými látkami.

Kde sa víno vyrába vo vekom, tam potrebujú sa složitejšie presy, ktoré majú
tú chybu, že vypresujú zárove i šavu zo stopiek a stonkov, ktoré neslúžia

vínu na prospech. Takýmto spôsobom nadobudnutá šava menuje sa mušt,

alebo nové víno.

Vypresovanú šavu (mušt) necháme kysnú. Prvým presovaním hroz-

na nadobudneme mušt prvej hodnoty; po druhom presovaní hrozna víno je

nižšej hodnoty. Kvasenie je tiež rozliné, kvasením pri teplote 60 do 68
stupov da Fahrenheita nadobývame víno, v ktorom sa nachádza mnoho
liehu (alkoholu), ale jeho vôa je slabá a naopak kvasením muštu pri teplote

OBRAZ 1088.

Hrozno.

41 do 59 stupov da Fahrenheita, dostávame víno, v ktorom je menej alko-

holu, ale vôa vína je silnejšia.

Doba kvasenia závisí od miesta, kde sa kvasenie deje, od teploty, ja-

kosti vína at. Vo Francii kvasí sa víno od 3 do 7 dní; v Nemecku jeden

alebo dva týždne. Lepšie druhy vína nechávajú sa kvasi od 4 do 6 týždov.
Náhle sa kvasenie skoní, stoíme (sapujeme) víno do sudov a usadlinu

necháme v nádobách, v ktorých víno kyslo. Sudy, do ktorých víno sa stoí,

majú by isté. Vína, obsahujúce mnoho liehu, nechávajú sa niekedy v ná-

dobách tak dlho, až sú isté, ale slabšie vína majú sa po dokonení kvasenia,

hne do sudov stoi, iná miesto vína budeme ma ocot. Sudy majú sa na-

plni až k samým špuntovým otvorom; v týchto sudoch deje sa druhé (slab-

šie) kvasenie. Behom tohoto kvasenia usadzuje sa na stenách sudov vínny
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kame a na dne kvasnice (droždie). Toto druhé kvasenie deje sa pri mier-

nej teplote, obnášajúcej asi 40—50 stupov da Fahrenheita a trvá od 3 do

6 mesiacov. Po druhom kvasení dolejú sa sudy vínom až do špuntových

otvorov, alebo sa víno preapuje do nových sudov a umiesti sa do pivnice.

V týchto sudoch nechá sa dobre zašpuntované tak dlho, až sa vínny kame
náležité usadí, potom sa alebo stoí do fliaš, alebo do sudov. Pri stáaní

vína do fliaš máme da pozor, aby faše boly isté, suché, dobre vymyté.

Štople majú by dobrej j akosti.

Po stoení vína do fliaš uložíme faše do studenej pivnice a síce tak, aby

faše ležaly na stranách a nie kolmo. Dakde kladú faše do pilín alebo do

piesku.

2. NEKYSNUTÉ VÍNO.
Do istého vekého kotla dáme 55 funtov rozmakaného hrozna, 22

funtov cukru (melisového) 20 kvarty vriacej vody a pol uncie vínnej kyse-

liny a to všetko pri stálom miešaní varíme za pol hodiny, dávajúc pozor,

aby sa tekutina nepripálila. Po varení vleje sa tá tekutina (teplá) do ve-
kého suda k omu sa pridá 52 galonov .obyajného vína, sud sa zašpuntuje

a za dve hodiny potriasa. Potom prileje sa 60 kvartov alkoholu (alkohol

má by len asi 36 stup.), sud sa zapchá a zase sa to potriasa 2 hodiny a kone-

ne nechá sa sud stá za 1 4 dní. Potom sa víno stoí do druhého suda a odlo-

ží sa do pivnice. Z tohoto vína môžeme vyrába rozliné iné vína.

3. BAZOVÉ VÍNO.
Dáme do jakejkovek nádoby jeden kvárt šavy z bazového ovocia,

dva funty cukru a toko vody, aby všetkého dohromady bolo jedon gallon.

Miešaninu necháme kvasi a po vykvasení stoíme do fašiek. Tým samým
spôsobom môžeme si robi víno rýbizové a malinové, len že k tomu musíme

upotrebi tri funty cukru.

4. INÝ SPÔSOB.
V dvoch kvartoch vody svárime pä kvárt bazového ovocia, z ktorého

potom šavu cez sitko pretlaíme. K tomu sa dodajú dve kvarty vody, jednu

malú lyžiku hvozdíkových hlávok na prach potlených (po anglicky Cloves)

malú lyžiku nového korenia (Allspice), dva práškované muškátové oriešky,

jednu jedácu lyžku zázvoru (umbieru), drobinku citrónovej i pomarano-
vej korky a asi 4 funty cukru. Tá smiešanina má sa vari 2—3 hodiny pri

stálom miešaní, potom sa cez plátno precedí a rozmieša sa s kvartou whisky

alebo brandy. Také víno nemusí sa kvasi a môže by .odložené v džbánoch

alebo vo fašiach. Pije sa vodou rozriedené.

JAHODOVÉ VÍNO.
Zrelé jahody vekou lyžkou rozmakáme a šavu cez isté, husté plátno

do džbánov scedíme. Na kvárt šavy pridáme jedon funt cukru, všetko do-

bre smiešame, smiešaninu pokryjeme a necháme za tri dni stá na mierne

teplom mieste. Potom slejeme istú šavu, pridáme na každý kvárt dve kvar-

ty ahkého hroznového vína alebo muštu a nalejeme smiešaninu do fašiek.

Po niekokých týždoch máme pitelné, dobre chutnajúce víno. Jestli chce-
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me, aby víno malo peknú barvu, pridajme trochu malinovej alebo erešovej
šavy. Pri vyrábaní máme da pozor, aby ovocie bolo zdravé a aby sme ho

použili hne po natrhaní. Cím kyslejšie je ovocie, tým viac musíme šavu
vodou rozried'ova.

erešové víno.

erešne s kôstkami dobre roztlieme, roztleninu dáme do nádoby (dre-

venej) a necháme ju za niekoko dní stá. Potom šavu scedíme a rozma-
kaninu cez plátno vypresujeme. Na desa galonov tejto šavy pridá sa jedon

funt istého mädu alebo cukru a pol funta (pol pinty) dobrej žitnej pálenky

(brandy) ; smiešanina tá naleje sa do suda, pridá sa trochu pivných kvasníc

(droždie) a postaví sa na chladné miesto kysnú. Po vykysnutí oistí sa víno

od kvasníc pomocou vyzého gleju (Isinglass) a stoí sa do fašiek) ktoré sa

dobre zapchajú a do pivnice uložizu

ŽELEZNÉ VÍNO.

Vezmi 3 uncie (6 lyžiek) strúhaného chrenu, 1 lyžiku malú tleného

zázvoru (umbieru), 2 lyžky železných pilín a fašu dobrého bieleho vína.

To všetko dobre rozmiešaj a nechaj stá za 1 2 hodín a konene prece.
Železné víno je vemi dobrým domácim liekom a potrebuje sa proti žalúd-

kovým chorobám, badnike, chudokrevnosti a všeobecnej slabosti tela. Kaž-

dý de užíva sa jedna lyžka jedáca vždy po jedení.

MALINOVÉ VÍNO.

Do nádoby dáme 30 kvárt malín a 30 kvárt vriacej vody, nádobu po-

kryjeme a necháme stá do druhého da. Potom všetko sa pretlaí cez sitko

a o cez sitko neprešlo, odloží sa na stranu. Pretlaená šava nechá sa za

5 hodín stá, aby sa sistila. Potom šavu pozorne do istého suda scedíme

tak, aby to, o sa na dne usadlo, nebolo porušeno a pridáme k tomu 1 6 fun-

tov cukru, dobre zamiešaného. Jeden kvárt šavy ponecháme na strane. Do
suda dáme 5 polievkových lyžiek pivných kvasníc (droždie), špunt obalíme

mokrým plátenkom a vložíme zahko do otvoru. Po vykysnutí šavy zatl-

eme špunt a ponecháme víno ešte asi za mesiac pokojne stá, konene prece-

díme do druhého suda a kal, ktorý sa na dne usadil, cez filtrovací papier pre-

filtrujeme. Víno môže sa obarvi vizovým glejom (Isinglass). Jestli je už

úplne jasné, prilejeme k nemu jedon i pol kvarty rumu alebo koaku a po-

necháme sud dobre zašpuntovaný v pivnici stá. Jestli si chceme menšie

množstvo vína pripravi, poítame 1 O kvárt malín, 1 O kvárt vody, 6 funtov

cukru, jednu i pol lyžky kvasníc a jednu tretinu z uncii viziny (Isinglass).

CHINOVÉ VÍNO.

Vezmeme jednu unciu spráškovanej chinovej kôry (Calisaya Bark), po-

lejeme desa uncami dobrého erveného vína a necháme to v teple za nieko-

ko dní stá. Potom cez plátno precedíme. Je to vemi výborné víno proti

slabostiam žalúdka, nechutí k jedlu at. Užíva sa po 10— 15 kvapkách tri

razy denne a neskoršie môžeme dávku zväši. Veké dávky chinového vína

nepomáhajú ale škodia.
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KORENISTÉ VÍNO.
Pokrájaj kôru z jedného citróna a z jedného pomarana, vezmi kúsok

potlenej škorice, niekoko hvozdíkov a nalej na to dve kvarty erveného

vína a postav na teplé miesto za dlhší as stá, aby sa "chu zo všetkého spo-

jila, — ale vari sa to nesmie. Konene prece cez sitko a nalej za tepla

do fašiek.

VÍNO PAMPEUŠKOVÉ.
Narež plný košík pampeluškových (púpavových) listkov, daj do hrnca

alebo do kotla, nalej na ne 5 gallonov studenej vody a var za jednu hodinu.

Potom nechaj stá za 1 2 hodín a konene prece. Pridaj k precedenej te-

kutine sedem funtov bieleho a pä funtov žltého cukru. Olúpaj pol tucta po-

maranov a pol tucta citrónov tak, aby len isté žlté mäso zostalo, to mäso

porež na kúsky a pridaj ku tekutine a všetko dobre rozmiešaj ; ke sa cukor

rozpustil, daj do džánov (jug) kysnú. Po vykysnutí dobre zakorkuj a

odlož.

MEDOVINA.
Da anglického receptu pripravíme si dobrú medovinu takto: Veznne-

me tri kvarty istého medu a 22 kvarty mäkkej vody. Do vaku zašijeme

nieo zázvoru, škorice a 2 lyžiky koriandru a mešec dáme do medoviny a

povaríme za jednu dobrú hodinu. Potom mešec vyberieme, medovinu vy-

chladnuté stoíme do fašiek, ktoré dobre zakorkujeme a odložíme v pivnici.

Medovina pije sa tak jako víno, ale je rozhodne zdravšia, než víno.

ERNICOVÉ VÍNO.
Aby sme mnoho šavy z erníc dostali, nalejme na ne nieo vody a ne-

cháme to stá asi za dva alebo tri dni. Potom ich drevenou varekou rozma-
káme a cez plátno precedíme (vypresujeme). Šavu potom dáme do súdka

a pridáme k nej vodu a cukor. Na jeden pint šavy poítame dva pinty vody

a jeden funt cukru. Cukor má sa rozpusti v horúcej vode a poas varenia

pena sa má sbera a po vystydnutí nalejeme do súdka naplneného šavou.

Šava sa nechá v pivnici kvasi, na otvor súdka dá sa plátenko, aby do súdka

nenapadala žiadna špina. Po vykvasení súdok dobre zašpuntujeme a nechá-

me ho pokojne stá. ernicové víno má sa stoi až po jednom roku jestli

chceme dobré víno ma. Týmto spôsobom pripravené víno je lacné, zdravé

a má znamenitú chu.

REBARBAROVÉ VÍNO.
Na osem kvárt mäkkej vody vezme sa pä funtov na koleká rozreza-

ných rebarbarových stonkov (v máji) a to sa prikryje a nechá stá asi za 10

dní. Po tej dobe všetko sa cez plátenko precedí a dobre vypresuje. Na
kvartu tekutiny dá sa pol funta cukru, šavy z jedného citróna a z polovici

kôry. Po úplnom kysnutí precedí sa a nechá sa vo fašach v pivnici stá.

BIELE VÍNO Z JABLNÍKA (CIDER).
Vezmi 8 galonov dobrého, bez vody robeného jablníka (Cider), medu

8 funtov, bieleho vínneho kamea 2 uncie, zázvoru, hvozdíku, muškátového
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oriešku, z každého po pol uncie (jednu kávovú lyžiku) a pol gallona rumu.

Mäd, jablník a vínny kame dobre rozmiešaj. Korenivo zaši do malého
mieška a poves pomocou hrubej nitky do vína poas kvasenia. Po kvasení

dodaj do vína rum. Jestli nemáš mädu, môžeš biely cukor upotrebi a síce

jeden funt cukru na každý gallon jablníka.

RECEPTY NA UMELÉ VlNA.

MADEIRA VÍNO.
Vezmi Jablníka (Cider) 40 gallonov

Bieleho vínneho kamea Y4 funta

Alkoholu 4 gallony

Cukru 3 funty

Nechaj stá za desa dní, potom víno má sa stoi a cukrovou barvou
zabarvi.

MALAGA VÍNO.
Vezmi Jablníka (Cider) 40 gallonov

Vody 5 gallonov -

Cukru 1 6 funty

Alkoholu 4 gallony

Nechaj to stá za štyri dni, potom má sa to stoi a k istému vínu dodá
sa sladkého, hotového, malagového vína.

SHERRY VÍNO No. 1.

Vezmi Jablníka (Cider) 20 gallonov

Oleja z horkých mandlí (po anglicky:

Essential Oil of Bitter Almonds) Y4 uncie

Cukru 2 funty

Slabšieho vína 4 gallony

Tinktúry Kino 1 unciu

Nechaj stá za jeden týžde a potom má sa stoi.

SHERRY VÍNO No. 2.

Vezmi Jablníka (Cider) 20 gallonov

Alkoholu 2 Yi gallonov

Mädu 1 funt

Potlených horkých mandlí Y^ funta

Orrisového korea (Orris Root) Yl lyžiky

Hrozienok rozmakaných I funt

Nechaj stá za desa dní a sto.

CLARETOVÉ (KLARET) VÍNO.
Vezmi Jablníka (Cider) 40 gallonov

Vody 5 gallonov

Šavu z 40 citrónov

Cukru 2 funty
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Bieleho vínneho kamea (Cream of

Tartar) 4 uncie

Alkoholu 3 gallony

Nechaj stá za desa dní. Ku barveniu môžeš potrebova nieo cviklo-

vej šavy a potom sto.

PORT VÍNO.
Vezmi Jablníka (Cider) 35 gallonov

erveného slabšieho vína 5 gallonov

Hotového Port vína 5 gallonov

Alkoholu 3 gallony

Cukru 5 funtov

Tinktúry Kino 2 uncie

Bieleho vínneho kamea 1 ímciu

Daj do súdka a dobre zašpuntuj. Na siedmy de môžeš víno stoi a

cukrovou barvou zabarvi.

ERNICOVÉ VÍNO (BLaCKBERRY WINE).
Vezmi Alkoholu 30 gallonov

Mäkkej vody - 8 gallonov

Cukru 6 funtov

Porezaného ananásu (Pine Apple) 1

erníc 40 kvartov

Tinktúry Kino 3 uncie

Bieleho vínneho kamea 1 unciu

Droždie (rozpustené vo vode) 1 pint

Nechaj to všetko stá na teplom mieste, kým kysne, špuntový otvor po-

kryj plátenkom, po vykysnutí sto a víno je hotové.

MALINOVÉ VÍNO.
To sa tak robí, jako ernicové, len že miesto erníc dáme 40 kvárt malín.

Návody a recepty ku vyrábaniu domácich vín

z jakéhokovek ovocia.

RECEIPT No. 1.

Vezmi Jakéhokovek ovocia 4 funty

Mäkkej vody 1 gallon

Cukru 3 funty

Vinného kamea v horúcej vode rozpu-

steného 1 Ya uncie

Pálenky (Brandy) 1 kvárt

Nechaj stá za týžde alebo dva a potom sto.

RECEPT No. 2.

DFa tohoto receptu robí sa víno práve tak, jako da prvého receptu.
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lenže tu potrebuje sa o dva funty viac cukru a ovocia a pálenka (brandy) sa

do toho nemieša, ale na miesto toho môžeme prida na každý funt cukru

jeden i pol funta hrozienok. Iná pokrauje sa s vínom, jako sme to opísali

pri recepte No. 1.

RECEPT No. 3.

Jakéhokovek ovocia 1 6 funtov

Mäkkej vody 8 gallonov

Brandy 2 gallonov

Cukru 1 2 funtov

Vínneho kamea 6 uncií

Víno má sa stoi asi na 1 0-tý de.
Poda vyššie udaných troch receptov každý si môže zrobi víno z roz-

manitých bylín, rastlín, z ovocia jako zo sladkého tak aj z kyslého. Nech je

ovocie jakékovek z každého dá sa víno urobi.

Staroslavianske recepty na vína

z rastlín a z ovocia.

Staroslaviani radi si popíjali domáce i cudzé, draho zaplatené vína. V
šestnástom století, jako inde, oprobovali nahradi vína odvarami z bylín a

z ovocia, bu smiešanými s vínom, alebo bez vína. Podarilo sa mi nájs

niekoko podobných návodov ku vyrábaniu týchto nápojov. Dúfam, že po

preítaní nižšie udaných receptov mnohí z mojich itateov napodobova
budú staroslavianske snahy docielenia lahodných nápojov na spôsob vína

alebo z vína, s prídavkami ovocnými, kvetinovými, bylinovými a korennými.

ŠALVIJOVÉ VÍNO.
Natrhaj šalvii pred sv. Jánom, ke je v svojej sile a nesuš ju na slnku,

ale na vetre. Potl na prach a daj prášok do mešká. Po vykysnutí nového

vína (muštu) daj mešec so šalviou naplnený do suda a hne sud zašpuntuj.

Na mešku nechaj šnúru, aby si pomocou nej mohol mešec odstráni. Mešec

sa nechá vo víne tak dlho až víno nadobudne šalvijovej chuti. Potom vytiah-

ni mešec a víno je hotové. Nao je to víno dobré? Komu jatrá (peea)
hnijú alebo kto má smrdiaci dych, nech jie hrianky s týmto vínom a nech po-

sype šalvijovým práškom. Jatrá mu oberstvejú, smrad z úst pominie a

stane sa docela zdravým.

TRNKOVÉ VÍNO.
Vezmi tri alebo štyri misky trnok na podzim. Stl trnky dobre i s

kôstkami, daj do súdka a dolej súddk sladkým, istým vínom a nechaj ho

vykysnu. Tým spôsobom nadobudneš si dobré, svetlé ervené víno, ktoré

má chu jako by s korenivom bolo vyrábané.

Víno z jabk, zo slív, z hrušiek takto robíš: Vezmi jalkéhovek druhu

ovocie, rozkrájaj ho na kusy, vlož ho do nádoby tak, aby bolo ovocia pol ná-

doby. Nalej na rienej vody a nechaj ho stá až sa premení na muš a

dostcuie chu vína. Jestli chceš aby, sa víno neskazilo, neupotrebuj dažo-
vú, alebo rienu vodu.
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BAZOVÉ VÍNO.

Natrhaj bazového kvetu tak mnoho, jako chceš, poda vekosti sudu;

nesuš na slnku, ale na vetre a vlož vysušený kvet do mešká a odlož na suchom
mieste do vinobrania, pamätajúc na to, aby kvet nehnil a neplesnel. Ked*

máš nové vykysnuté víno, poves miešok, v ktorom je bazový kvet do vína. To
víno bude ma dobrú chu a muškátalovú vôu.

DOBRÉ VÍNO PROTI BOASTI HLAVY.

Vezmi dobrý pint vína a jeden lot muškátového kvetu. Zaviaž kvet do

malého mešká; vezmi jednu malú muškátovú guku a tiež zaviaž ju do malého

mieška a poves tie dva miešky do pinty vína, nechaj stá za tri dni a víno

bude hotové. Dávaj nemocnému z tohto vína ráno, potom pol hodiny pred

obedom, pol hodiny pred veerou a veer, ke má ís spa. Dávka je asi

jedna jedáca lyžka. Potrebuje sa tak dlho až bô hlavy prestane.

KOPRIVOVÉ VÍNO.

Koprivy s dobrým vínom stlenej alebo s kyslým octom precedenej vlej

do faše a schovaj. Také precedené víno alebo ocot morí škrkavky. Jestli

<pridáš k nemu pálenky, môžeš ho upotrebi j ako natieradlo proti ervom
a proti shnilému mäsu. Jestli hovädo má shnilé mäso v rane, daj medzi to

trochu kamencu a vyžerie ho. Zapamätaj si, že kde sa koprivové víno na-

chádza, tam žiadny pavúk, žaba ani jašterka alebo nieo neistého nepôjde.

PELYNKOVÉ VÍNO.

Jestli chceš ma pelynkové víno, vezmi jeden funt suchého pelynku,

poves ho v miešku do vína za štyri dni. Potom vyber ten pelynok von zase

a máš víno hotové. To víno potrebuje sa proti rôznym chorobám.

PELYNKOVÉ VÍNO ROBI.

Trhaj pelynolk pred východom slnka, vtedy má ešte svoju silu, vysuš a

schovaj do vinobrania. Do novéhiO' vína vlož pelynok a dobre zašpuntuj a

nechaj kysnú. Ale v súdku zrob dieroku k omu môžeš upotrebi nebožiec,

a vstr kolok do dierky, iná by sa ti škoda stala. Nao je to víno dobré a

jako sa má užíva? Toto víno môžeš pi v lete poas horúosti, ráno pred

jedením. Otvára a žre všelijaké zlé matérie v žalúdku ležiace, posiluje a

oberstvuje ho tak, že žalúdok následkom úinkov tohto vína, bude zdravým

jako nikdy pred tým.

RUŽOVÉ VÍNO.

Vezmi dva funty suchej ruže, vlož do mieška a poves ho do prostred vína

za štyri dni. Alebo:

Natrhaj plný košík polnej ruže a vysuš ju na povetrí. Do súdka nového

vína (muštu) daj ružu a nechaj s ou víno kysnú.
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OCTÁRSTVO.
Ocot dá sa vyrába z vína, piva, pálenky, ovocia at. V každom dome

mal by sa ocot vyrába, lebo o doma pripravenom octe známe, že je istý,

zdravý a výroba jeho je ahká a lacná. K výrobe octa môže sa použi všet-

kých nepoužitých, odpadlých zbytkov ovocia. Spadne ovocie sa preberie,

nahnilé miesta vyrežú, veké kusy pokrájajú, porežú a to všetko hádže sa do

suda. Sud musí by istý a na jednom konci otvorený; ovocie v súdku

alebo v beke má by stále vodou pokryté. Na poiatku necháme sud v
teplej miestnosti, aby ovocie kyslo, pokryjeme ho však plátnom, aby prístup

zovajšieho hmyzu a neistoty bol zabránený. Po dostatonom kysnutí celý

obsah precedíme, vypresujeme, šavu nalejeme do druhého, tiež na jednom

konci otvoreného suda a jestli chceme ma silný ocot, primiešame na každých

tridsa kvárt hotovej vykysnutej šavy jedon kvárt alkoiholu. Po štyroch

týždoch ocot je hotový a môže sa stoi do fašiek.

VÝROBA OCTA.

Krájaného ierneho chleba 5^2 fuinta

Medu 2 14 funta

Bieleho prášku z vínneho kamea 1 J/s funta

Vínnej kyseliny 5 uncií

Alkoholu (28°) 10 kvarty

Pivného droždia 1 kvartu

Žltého hrachu lYi funta

To všatko dáme do 50 gallonovej beky; na to nalejeme 25 kvárt ho-

rúceho otca a 25 kvárt mäkkej vody, to jest toko vody, aby béka bola do-

cela plná a to všetko nechá sa stá na teplom mieste za 1 O dní. Na desiaty

de stoíme polovicu octa do druhého suda a miesto stoeného prilejeme 40

kvárt vody a 3 kvarty alkoholu a zase necháme stá za desa dní a po tej dobe

stoíme polovicu a dolejeme po tretí raz 40 kvárt vody a 3 kvarty alkoholu.

Konene stoíme celý ocot a béku vyistíme.

VYRÁBANIE OCTA V MENŠOM MNOŽSTVE.

Vody 120 asti

Pálenky 1 2 asti

Cukru 3 asti

Vínneho kamea 1 as
Daj to všetko do nádoby, pridaj pol asti kvasu a nechaj stá za nieko-

ko týždov na teplom mieste.

LACNÝ OCOT.

Vezmi Vody 1 konvu

Jablníka (Cider) 1 konvu

Domáceho chleba 3 uncie

Smiešaj to všetko v jednej nádobe a nechaj stá za 8 dní na teplom mie-

a prece. Dá sa dlho drža.
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OCOT Z PÁLENKY.

Vody dažovej 6 asti

Pálenky 1 as
Dobrého octu 2 asti

Všetko dobre smiešaj v nádobe a nechaj stá za 6—8 týždov na tep-

lom mieste. Cím je miesto, na ktorom nádobu držíme, teplejšie, a ím viac

octu k nemu pridáme, tým lepšie zrýchli sa vývin octu.

OCOT Z NEDOZRELÉHO OVOCIA.

So stromu spadnuté, nedozrelé ovocie, jako ku príkladu jablká, hrušky,

slivky a iné potlieme, rozmakáme alebo porežeme na kúsky, dáme do suda,

prilejeme na to 2 7 kvárt muštu a 16 kvárt vriacej vody a necháme sud za 8

dní stá. Ke sa ovocie zakvasilo, spustíme ocot do iného suda, alebo ho

precedíme cez plátno a pridáme nieo pivných kvasníc a kúsok ierneho chle-

ba, sud pokryjeme plátnom, obviažeme a postavíme na teplé miesto, kde ho

necháme stá asi za štyri alebo viac týždov. Konene ocot precedíme a vo

faškách odložíme.

MEDOVÝ OCOT.

Do otvorenej nádoby dáme 6 kvárt vody, 2 funty medu, kúsok chlebo-

vej korky alebo droždie a necháme všetko v nádobe na teplom mieste ky-

snú. Po vykvasení prikryjeme nádobu plátnom, aby sa do nádoby vzduch

mohol dosta. Jestli je ocot docela istý, stoíme ho do fašiek alebo do
druhého súdka, dobre ho zašpuntujeme a na studenom mieste uschováme.

POZNÁMKA: V tejto asti mojej knihy chcel som opísa vyrábanie

piva a pálenky jako tiež rôznych likérov, ale ponevá naša vláda prijala pro-

hibíciu, z tej príiny rozmanité recepty nemôžem poda, lebo myslím, že bolo

by to proti zákonom Spojených Štátov v Amerike a my nioho proti zákonu

neodporúame robi.

J. CARMEN.



XXXVIII. KNIHA.

udské šastie
DARITELNOS.

o, jako a kedy máme robi a nerobi,

aby sa nám deurilo v živote.
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UDSKÉ ŠASTIE.
"Nie zo soli, ani z roli, ale z toho o ma

bolí, vyrástol som." — (Czarniecki.)

Každý lovek chce by šastným, avšak každý si šastie iná predstavu-

je. Jeden chce by bohatým, druhý múdrym, tretí slávnym, štvrtý zdravým

a len málo je takých, ktorí rozumne berú tú vec do ohadu, ktorí £Ú prekona-

ní, že udské šastie nezakladá sa na dosiahnutí ureného ciea, ale radšej na

túžení za tým cieom. Múdre hovorí, že "ži znaí túži, pracova za voa-
ím a len pracovitý lovek môže by šastným." Hlavným základom šastia

je ctnos, lebo ona je vekým premáhateom náruživostí, dobrovoným pil-

novateom dobrého a dôkladným konateom aj tých najtvrdších povinno-

stí. Ctnos urí celú dokonalos loveka, lebo ona je voným inom jeho

duše, ona je vlastnosou, ktorú žiadna sila od neho oda nemôže. Len

ctnostný lovek môže by šastným, nech je on vladár, úradník, vojak, pán,^

sluha, duchovný, svetský, bohatý, mladý alebo starý, — všetcia sú šastní,

náhle svojim povinnostiam zados inia, náhle náruživosti premáhajú, náhle

sú cnostní. A jaké iné dobrá mimo cnosti majú tú vlastnos? Ci môže
by každý zdravým, ueným, bohatým?. Nie! Málo je takých vybraných,

takých milákov osudu, málo tými darmi odbarených, ale ctnos každý dedí,

len ke chce, ona jedinká je v moci každého loveka, nezávisí ani od okol-

nosti, ani od osudu, z jej ruky každý môže obdrža pravdivé šastie a to pre-

konanie každý nosí v svojom svedomí, ale bohužia nie každý slúcha ten hlas

duše svojej, nie každý potom darmo hadá šastie, nikdy ho nenájde. Bohat-

stvo ho umorí, sláva nenasytí, náuka neuspokojí, mlados sa minie, krása a

zdravie uletia, udia odmenia sa zradou, núdza zamení rozkoše, ktoré asto
stávajú sa loveku škodnými, jedným slovom ni nezrobí loveka šastným
okrem ctnosti.

Žitie je lutria; ke chceš nieo vyhra, musíš postavi na "lutriu", musíš

si los kúpi. Je mnoho takých udí, ktorí utujú na los vyda a predsa chceli

by nieo vyhra. Pravda, asom vysoké urodzenie alebo láska osudu obdarí

loveka majetkom i bez lósu, ale zväša lovek sám svojou vlastnou prácou

musí nadobúda všelijaké bohatstvá a len také potom môžu da vnútorné

uspokojenie — šastie.

Mnohý povie, že celé šastie závisí od osudu. Kto tak myslí a cíti, ten

sa nikdy šastia nedorobí, ten nikdy sa k niomu nedobyje, lebo mu chybí

sebadôvera. Pravdaže osud tiež môže sa stá príchylným pre loveka a po-
stavi ho na vyšší stupe, ale šastie len tak prípadne povstávajúce je nielen

netrvalé, ale môže sa sta i pôvodom nešastia a zklamania. Ku príkladu

neoakávane zdedený majetok alebo výhra na lutrii mnohoráz zapriinily
úpadok loveka, ba i — smr. Ta^kí, neoakávanými bohatstvami zasýtení^

zanedbávajú svoje povinnosti, stávajú sa márnotratnými, až konene príde
as, že všetko tak ahko nadobudnuté sa skoní a potom nastúpi vytrezvenie.

Z druhej strany vidíme, že mnohí dobyli sa volaoho len ustavinou
prácou a vytrvalosou, ich poiatoné trpkosti a protivnosti boly nevyhnu-
telné. Mnohí vekí udia pochodia z nižších tried, prvé svetlo sveta v cha-

lupách videli a len zriedka v palácoch. Tí úbohí pracovali celou dušou,.
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celým sebazaprením, premáhali mnohé trpkosti a medzitým utužovali, cviili

svoj charakter, povzbudili svoje vlohy a takým spôsobom namáhali sa na

vyšší stupe.

Bohatstvo nie je konene potrebné ku dosiahnutiu ciea. Dostatky a

bezstarostné žitie neprispôsobia loveka do boja s protivnosami, nevzbudia

sebadôveru a naopak, nedostatok a núdza povzbudzujú, nútia uspané sily do

samostatnej innosti. Chýrený matematik (potár) Lagrange hovoril, že

núdza hnala ho do ustavinej práce, jeho otec bol vemi chudobný lovek

a malý Lagrange nadobudnul si slávu tou najažšou umnou i fyzickou prácou,

cviil svoj charakter a docielil svoje predsavzatie. To isté vidíme aj v prie-

mysle, kde udia energiou, ažkou prácou a silou vôle nadobudli si majetky

a ctihodnosti v svete. Dejepis uí nás, že i tie najväšie schopnosti nepriná-

šajú ovocie, jestli sú necviené, nevzdelávané a naopak, udia najschopnejší,

pilnosou a usilovnosou dôjdu k cieu. Slávny anglidký maliar Jozua Rey-

nolds tvrdil, že všetci udia mohli by by slávnymi, keby len chceli roz-

víja svoje nadanosti a že aj tí najväší umelci nedosiahnu ciea bez dobrej

vytrvalosti a pilnosti. alej hovoril, že veké mysle nevynikly v jednej

chvíke, ale boly to ovocia dlhotrvalých naúk a že sláva daná je loveku

len jako náhrada za jeho prácu.

Ten, ktorému sa zle darí, asto obviuje iných a nikdy nepripisuje vinu

samému sebe. Kto chce ís napred, ten nemá pozera na prekážky, ktoré mu
v ceste stoja; ten má is len napred, vždy napred, nikdy nestá, nikdy sa ne-

•cofa. Samopomoc je pravdivým prameom celej úspešnosti, ptonevá kto

sa spúša na svoje vlastné sily, ten nadobudne nielen to, o je konene po-

trebné, ale aj to, oho si praje. Cudzia pomoc asto môže by škodlivá, lebo

tým stávajú sa naše vlastné sily zbytonej šími; cudzia pomoc hamuje silu

"vôle a nedopúša do samoúinkovania. Každý teda, kto ohce napredova,

nech si zapamätá slová poetky, ktorá píše, že "jestli je taká viera, ktorá

hory prenosí, vtedy je to sebadôvera".

Šastie záleží prevážne od uspokojenia a uspokojenie zase od duševného

pokoja, dobroty srdca, žilivosti a veselého prispôsobenia sa. V kritických

•chviach nezúfa, ale zachova pokoj ; nelamentova, neponosova sa, nena-

TÍeka, ale každej protivnosti smelo pozre do oí a usilova sa celou silou ju

premôc. Všetky trpkosti s jakými sa v živote stretávame, sú na to, aby sme
zdokonalili svoj charakter, aby sme sa cviili v ctnostiach, ktoré nám ešte

chybujú j ako ku príkladu trpezlivos, vytrvalos, punktovnos (presnos)

at. Šastie nikdy neopúša udí, ktorí sa sami neopúšajú a to samé týka

sa i národov a beda takému národu, takému spoloenstvu, ktoré následkom

lenivosti, nevery a nedbalosti padá na silách.

Nadobudnú! — to je správa,

bo ni zdarma sa nedáva . . .

I od chleba až do neba,

všetko nadobudnú treba! (Wincent Pol.)
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ZDRAVIE A DARITELNOS.
"Duch môže znáša nemoc svoju, ale du-

cha zkormúteného kto znesie ?

(Prísl. 18, 14.)

Bez zdravia nieto daritelnosti, nieto šastia. Zdravý žobrák je šastliv-

ší, než chorý krá. Mnohý lovek príde na svet zdravý, ale následkom hrie-

šneho, neporiadneho života utratí ho. lovek daritelnosti zariadi si celý as,

zadrží isté regule, stará sa o svoje zdravie a preto sa mu darí. lovek dari-

telnosti — skoro vstane a skoro ahne. Tým zapoína svoju punktovnos

(presnos). Naši predkovia zanechali nám pekné príslovie: "Kto ráno vstá-

va, tomu Boh dáva", znaí ono to samé o nemecké príslovie: "Morgenstun-

de hat Gold im Munde". Jestli si zdravý, i spa pred jedenástou a stávaj

pred siedmou hodinou. Spála nech bude prevetrená, nie pritesná, ani pri-

teplá.

Práca a daritelnos. "Práca je balsamom krve a prameom ctnosti",

hovorí Herde. Ponevá práca nie je pre každého príjemná, preto, aby sme
sa nauili pracova, potrebujeme poriadok a popud k práci. udia, ktorí z

nioho stali sa bohámi povedia ti, že všetko o majú, môžu akova práci,

pilnosti a potom zase len práci. Ani majetok, ani sláva, ani priatelia neuria

šastie. Šastie musí sa pohrúži v našej duši, v nás samých. Celé šastie,

celú daritelnos musíme hada v práci a mužkosti. Práca je konenou po-

trebou a podmienkou daritelnosti a pracova len tak môžeme, ke sme zdraví.

Kto chce aby sa mu darilo, musí sa odui hovori: "Mám dos asu, zrobím

to zajtra" at. Taká zásada viac škody narobila, než vojny a mor. Šastie

nezakladá sa na splnení žiadosti, ale na splnení povinnosti. Len oprobujte a

presvedíte sa, že práca dáva o mnoho väšie a trvalejšie uspokojenie, než

zábavy a dlhý odpoinok, lebo vôa sa zmocuje, rozum cvií a lovek je

uspokojený.

Ruch je život a pokoj smr. Odpoinok je na to, aby sme mohli nové
sily k práci nadobudnú. Prirodzeným nepriateom práce je lenivos. Le-

nivec je nielen svojim najväším nepriateom, ale cudzopasníkom udstva.

Preto nech bude našm heslom: Najprv práca, potom zábava a konene od-

poinok !

Miernos a daritelnos. Ktosi povedal: Štyri dôvody mám pre mier-

nos, o ktoré sa priiujem. Moja hlava ostáva jasnejšou, moje zdravie lep-

ším, moje srdce ahejším a môj mešec ažším. Priiujme sa teda aby i pri

nás platily: jasná hlava, lepšie zdravie, dlhší život, ažzí mešec a ahké, ve-

selé srdce. lovek má jes, aby žil, nie ži, aby jedol. Všetky zvery pijú, ale

len lovek — bydlo — sa opije. V mnohých chorobách najlepším liekom je

pôs. Jeden polský básnik píše:

"Nejeden nezná mieru užitia,

nechce tej zvláštnej drža sa vôli,

dokia tvrdá konenos žitia

do pôstu ho neznevolí."

Miernos vo všetkom. Chrá sa všetkých nepravidelností a nadužitia

tak v práci jako aj v jedení, pití a zábavách. Chrá sa dlhého sedenia na
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jednom mieste. Chrá sa smyslovej nástrahy a dlhých rozhovorov. Bu
miernym zvlášte v tvojom pohlavnom živote.

Dýchanie a dauritelnos. Chlieb a voda udržujú život, avšak isté pove-

trie a slnko sú nevyhnutenými pre náš život.

"Teplým závojom svetla popudené,

balsamom života, povetrie sa stane;

a o obyajne rušia sa snúdzené,

v prameoch slnených erstvosti dostane." (Landbeck.

)

istota a dauritelnos. Obreiz 1084 znázoruje udské telo jako mašinu.

Každý stroj musí sa isti, špina odstráni, rôzne iastky olejom natiera at.
Jako stroj, tak aj udské telo musí by isté. Náhle je zanedbané, zašpine-

né, jeho ústroje vypovedia službu práve tak, jako zhrdzavené, zašpinené

iastky stroja nebudú kona prácu a stroj musí zasta. Ke je náš žalúdok

(kotál), naše srdce (pumpa), naše revá (rúry), naše púca (mechy), naše

advienky (istitelia), ústa a nos (komín) — ke tie ústroje sú isté, v do-

brom poriadku, vtedy je lovek zdravý, necíti žiadnu boas, ani nevie že má
nejaké ústroje v sebe, je šastný a naopak, náhle sa niektoi^ý ústroj zkazí

alebo je zneistený, "hrdzavý", nemôže kona svoju prácu, onemocneje a

hatí nám cestu k daritelnosti.

udská mašina.

Každý lovek nemôže by bohatým, ale môže by istým. istota je

potrebná nielen pre udržanie pravidelnej innosti tela, ale i ducha. Každé

zneistenie sústavy, jak vnútorné tak aj zvonkaj šie, škodí výmene látok. Vnú-

torné neistoty hamujú bezprostredne trávenie, obeh krve a celý ruch, celú

innos našej živej mašiny a brudy (špiny) ukladajúce sa na povrchu tela,

hamujú "dýchanie kože", ktoré hoci nie je tak vážne jako púcne dýchanie,

ale je predsa pre zdravie potrebné.
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Mimo práce a zábavy drž sa nasledujúcich rád: 1.) Upotrebuj istú vo-

du,na pitie, umývanie tela a vyplachovanie úst po každom jedení. 2.) Chod*

boso ba i naho, jestli máš kde, zvlášte na slnku. 3.) Obliekaj sa teplo v

zime a pri sedacom zamestnaní a naopak, nech bude tvoj oblek ahký v lete.

a pri všetkých silnejších pohyboch tela. Oblek a obuv asto zamieaj.

Hygiena morálna a daritelnos. Duch (mind) odpoíva a ostrí sa zá-

bavou, avŠEtk prílišné zlábavy vedú do náruživostí a náruživosti' do výstup-

kov. Zábava môže by každé zamestnanie, ktorému sa lovek celým srd-

com posvätí inevyjmúc ani ažkú prácu, — žatým hudba, spev, tanec, knihy ,^

spoloenstvo, gymnastika, šermovanie (fechtovanie)
,
plávanie at. sú do-

brými liekami proti-chorobnými a vedú k daritelnosti. Veselos omladzuje
a smútok starí loveka. "Srdce veselí kosti, oberstvuje j ako liek, ale ducb
zkormútený vysušuje kosti." (Pri si. XVII—22.) Preto

Nau sa zo srdca smia.

Bude sa ti dobre dia.

Dobrá nálada je storáz lepšia, než kyslá tvár. Hnev, strach, staros a
zádumivos žrú zdravie jako hrdza železo; ich protijedom je smiech a do-

brá nálada. Každý lovek má sa stara nielen o peniaze, o majetok, ale aj

o ozdobovanie, okrášovanie svojej mysle a rozvíjanie pamäti ítaním do-

brých, pouných kníh, lebo

"Umre — to ni.

Ale ži a ni nevede,

to nešastie." (Schiller.

)

Pokrm a daritelnos. lovek bez rozumu, je lovekom bez vôle. Vôu
možno vychova, rozvíja. Plný žalúdok nenapomáha rozvíjanie vôle, pons-

vá nadmierne množstvo pokrmov robí loveka lenivým do práce. Vážnu
rolu hrá tiež i chemický sklad krve a sila srdca má vplyv na innos modzgu»

zvlášte na energiu vôle. Dr. Ranke píše, že schopnos práce zakladá sa na

cirkulácii krve v tele. Dokázané je, že svaly a nervy náležité krvou obživo-

vané, môžu splni viac mechanickej práce. Aby sme silu do práci zväšili,

musíme sa stara o zodpovedné živenie, ale prosím, nie prejedenie, lebo pre-

plnenie žalúdka vyvoláva znepokojenie telesných inností a oslabuje sústavu.

Výživa má sa sklada nielen z pokrmu a nápojov, ale i z povetria a svetla

slneného. Zárove povetrie, práve tak jako pokrm a nápoj, má by isté.

Kúsok chleba, glg vody, sklenica aju alebo mlieka, teplý oblek, spokojný

sen, svornos v rodine at. sú i pozostanú vždy prameom rozkoší, uspo-

kojenia, šastia. Treba len naui sa vide v nich to, o ony nám dávajú.

Kto necení hodnotu tých jednoduchých denných pokladov, nech si rozmyslí,

o trpel vtedy, ke ich nemal, a o musia trpe všetcia, ktorí ich dnes ne-

majú.

Pokrm nemá sa hlta bezsmyselne, ale rozkošova sa s ním, teši sa, že

ho máme a žuva ho tak dlho, jako by nám ažko padalo sa s ním rozlúi.

Cím viac ho žujeme, tým lepšie bude trávenie; ím lepšie trávenie, tým lep-

šia, istejšia a zdravšia krv a ím zdravšia krv, tým zdravší je lovek. Ke
si to všetko tak rozvážime, vtedy budeme sa cíti i s malým jednoduchým
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pokrmom posilnení, budeme sa cíti — šastnými. Obžerstvom viac udí
zomiera, než hladom a liehové nápoje sú drážditemi tela a hubitemi duše.

Pite istú vodu, umývajte sa vodou, vyplachujte si ústa vodou, vymote si

nohy každý veer, jestli je to možné, bute veselí a ked* vás diabol núka do

liehovín zapamätajte si o písal slávny básnik Longellow:

"Vená mlados sídli v zdrojoch

Nie v butelkách, bekách, slojoch."

CHARAKTER.
"žijeme v dobe, v ktorej je mnoho schop-

ností a ešte viac úbohých charakterov."

Charakter je korunou života na tejto zemi. Zdravý charakter závisí od

istej mysle, dobrého namáhania jakéhokovek mu, od punktuálnosti (pre-

snosti) a pracovitosti. Zlé mysle a iny búria charakter. Mstivos, závis,

nenávis, ahkomyselnos sú dôvodmi zlého charakteru. udia dobrého

charakteru predovšetkým slúchajú hlas povinnosti, obdarení sú energiou in-

XCV. TABUKA.

ABRAHÁM LINCOLN,
býva'ý president Spoj. Štátov Amerických.
Vekým vzorom charakterných udí.

nosti, stávajú sa mocnármi a posmeujú i iných do dobrého inu. Charakter

vytrvá viac než bohatstvo, lebo bohatstvo obyajne budí závis, tá hriechy a

hriechy peklo. Zdravý charakter má vplyv, významnos, ponevá je vý-

sledkom vyprobovaného honoru, poctivosti a vytrvalosti; schopnos, veda a

bohatstvo majú vekú významnos, ale o mnoho väšiu má pravý charakter.

Talent znaí mnoho, ale charakter viac. Talent dedíme náhodou, ale char-

akter budujeme si vlastnými silami. Spoloný stav, nadanosti a bohatstvá
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môže lovek zdedi od rodiov alebo z lásky osudu, ale duševné dobrá, ja-

kos srdca, silu charakteru, istotu zvykov a vzdelanos môže si lovek len

vlastnými silami nadobudnú. Charakter je skoro sinej ši než veda. Prav-

daže hlava bez srdca, intellingencia bez morálnosti, pekná postava bez

dobroty sú mocnosti, ale len nepatrnejšie mocnosti. Charakter získa dôveru

bez ohadu, i stav jeho majitea je vysoký, alebo nízky. Charakternému lo-

veku dôverujú a preto sa mu darí. Vplyv charakteru má vždy i všade svoju

významnos, ponevá prostos myslenia, nezmenitelnos myslenia a stálos

vôle sú vlastnosti, ktoré vzbudzujú dôveru a úctu viac, než všetko iné. Preto

lovek, ktorý chce, aby sa mu v živote darilo, musí vzdeláva svoj charak-

ter. Nevedomky vzdelávame sa v našich spoloných kruhoch. Tu mnoho
dobrého získame si poda charakterov, zvykov a náhadov druhých udí.

V tomto vzhade starajme sa len o dobré spolonosti, o dobré krúžky, o

dobré spolky, v ktorých sa duch náš sosiluje, stáva sa šachetnejším a lepším

a naopak, varujme sa jako hada jqlých kruhov, zlej spolonosti, zlých spol-

kov, lebo v tých náš charakter sa nebuduje, ale nií. udia alebo údovia zlých

spolkov nie sú charakterní, svojich blížnych ohovárajú, oerujú a im krivdy

robia. Takým bezchareikterným uom nikto neverí, a nikdy sa im dari
nebude. Avšak i tí sú v stave svoj planý život, svoj charakter napravi, len

ke chcú, t. j. ke premáhajú svoje vady, ke svoj charakter sosilujú, zlé

spolonosti obídu; stále zamestnanie, dobrá spolonos, miernos v jedle a

pití a nadovšetkým mlanie a napodobovania charakterných udí sú naj-

lepšími liekami k budovaniu dobrého charaktera. CHCEU A STANE SA.
NECHCFJ A ZKAPEŠ!

SEBAOPANOVANIE.

Jednou z istotných podmienok nášho šastia je, aby sme sa stali pánmi

našich popudov a náruživostí, aby sme ich udržali na uzde a skrz to dosiahli

tú súhlasnú spôsobnos, ktorá nás udržuje v dobrej vôli a veseloáti, jako tiež

aj v uspokojení práce a v dobe ažkého navštívenia a nevôle. Sebaopano-

vaním vyrába sa charakter a rozvíja sa sila proti pokusom a protivnostiam

v živote. Náuku sebaopanovania nájdeme v knihách slávnych spisovateov,

básnikov a filosofov; tí nám napísali a zanechali múdre príklady, pokrm pre

naše duše, ktorým máme utužova naše sily, aby sme sa dostali na stupe
dokonalosti a tým vydrža mohli nápady osudu, a prevláda protivnosti a

pliagy denného života. "Opanuj sa a bu dobrej mysli i v šastí i v neša-

stí," hovorí Markus Aurelius. Zaiste šastný je ten, kto už v mladosti nado-

budne si obratnos sebaopanovania, rozvíjanie ktorého je povinnosou rodi-

ov, ale len v decku a vychovanie, kto môže rozumne kärova sebou samým
bez chorobného šastia. Schiller hovorí: "Nekalná rados života nebola da-

ná žiadnemu smrtelníkovi." (Des Lebens ungemischte Freude ward keinem

Sterblichen zu Tetil.) Tá veta je dobre premyslená a pravdivá; má ona

veký význam, lebo každého z nás postretávajú asto, ba skoro denne, rôz-

ne, nemilé ažkosti, ktoré nám odberajú veselos, dobrú vôu a výdatnos, k

práci, paralyzujú práceschopnos, zapríiujú bezsennos, žatým nastúpi du-

ševná ažkos, ktorá zase úinkuje na telo a vyvoláva všetky možlivé nepo-

koje, hamujúc nás v pokroku úspešnosti. Avšak sú udia, ktorí zriedka nú-
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tení sú vyprázdni (horký kalich biedy, ktorí sú stále veselí, slobodní, ktorým

sa dobre darí. "Má šastie, ale mne ono nebolo preznaené", ujeme hovo-

ri. Tí, ktorí sa takými náhadami kmia, myslia, že šastie do ich blížnych

zavítalo prípadne z vonku. O, nie! Taký závideniahodný lovek zavasu

uznal potrebu sebaopanovania, opovrhol zlé zvyky, zlé žiadosti, popudy a

náruživosti, skladal groš ku grošu, bol vždy pánom samého seba a tým získal

si úspech a šastie, pracoval poctivé a preto o má, prináleží mu nie jako dar,

ale jako zárobok za jeho prácu. Nemáme mu to závide, lebo i my môžeme

si tak všetko zariadi, jako to on robil. Predovšetkým musíme dba o to,

aby sme pri každom i tom najmenšom vydarení nepadali do vekej rozdráž-

denosti. Hnev nií nielen šastie, ale i život. Jestli všetky chvíle pri každom

nemilom nápade opatrne rozvážime, vtedy zvyk ten asom vníde nám do

samej krve, do samých kostí, takže refleksie v kritiných chvíach pokážu sa

nám tak nesmyselnými, že i v tých najväších nepríjemnostiach zachováme

si pokoj a chladnú krv. Avšak ni v živote nenadobýva sa bez trudov; tak i

sebaopanovanie nabýva sa len dlhším cviením menovite vtedy, ke to cvi-

enie stane sa našou druhou prirodzenosou. Tu potom nemáme trati nikdy

nádej a odvahu, ked* sa nám to hne i nepodarí. Ustaviné cvienie má by
naším heslom a ke sa to sto ráz nepodarí, to zaiste podarí sa za sto i prvým

razom. Ustaviným cviením zdokonálime sa tak, že v každom položení bu-

deme môc opanova sa a tým ovláda náruživosti, hnev, mstivos, závis,

at.

SILA SOSÚSTREDNENIA ÚMYSLU.

Každý poiatok je ažký a preto nemáme
sa hne pri prvej nezdaritelnosti zastavi.

V každom predsavzatí máme prezrie pole innosti, jako šachista svoje

figúry a sústredni myse na jednu vec. lovek, ktorý si nieo za cie vytknul,

pokazuje to už i zvonku hlasom, oblekom, zrakom a ruchom. Radno je, aby

práca bola ohraniená na pevnú zvláštnos (špecialitu), lebo pri dnešných

ohromných rozvojoch všetkých predmetov vedy, priemyselných (hando-

vých) a technických náuk nie je možné, aby ktosi mohol by universálnym

geniusom, zbehlým vo všetkých správach. Kto chce všetko vede, ten nado-

budne si encyklopedické vzdelanie, ktoré mu vlastne práve tam nepomôže,

kde ho najlepšie potrebuje. Od špecializácie záleží rýchly pokrok; lepšie je

by poctivým, dobre plateným robotníkom, jako slávnjrm geniusom, ktorého

udia obdivujú a ktorému dovolia — hladom zomre. lovek daritelnosti

musí ma vycviené nielen svoje sily, ale musí i svoje mysle vede koncen-

trova — sosústredni. Také sosústrednenie je pre každého možné, ale nie

pre každého rovnako. lovek nemôže obsiahnu: 1 ) o sa protiví veným
právom, ku príkladu zakáza slovenskú re, lebo to sa protiví venému bož-

skému právu. 2) Mnohý nemôže nieo obsiahnu, lebo mu mnohé prekáž-

ky stoja na ceste, ktoré nie je dos silným odstráni. 3) Mnohým sa nedarí,

lebo nemajú silnej vôle a takí akajú na božské smilovanie, aby im peené
holúbky z neba padaly. 4) Chybuje im koncentrácia mysle, lapajú sa do

mnohých prác a ani jednu neskonia a preto nikdy ni nemajú. Koncentrá-

ciou prichádzame do charakteru — dobrého alebo zlého; v dobrých sprá-
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vach do cnosti a v zlých do výstupkov. Pomocou sústrednenia povstane od-

vaha, zamilovanie poriadku a cit spravedlivosti. lovek, ktorý ani na chviku
nemôže svoje mysle sosústredni, márni mnoho duševnej energie a duševná

sila záleží od schopnosti sosústrednenia. U mnohých udí príinou roztrži-

tosti je zvyk nepozorného ítania. Sú udia, ktorí nie preto ítajú, aby z toho

o ítajú mali pôžitok, ale preto, aby as zabili, — ítajú bezmyselne a tým
vlastnou vôou nadobúdajú rozt;-žitosti a zapomínajú o om ítali. Tak isto

šíri sa zvyk nepotrebného besedovania, ktoré nikoho nezaujíma; takí udia
skákajú z jedného predmeta na druhý bez toho, aby vedeli o hovoria, stá-

vajú sa v spolonosti nudnými, lebo babotjú o veciach, ktoré nikoho neza-

ujímajú. Každý nech sa cvií v koncentrácii úmyslu, lebo bez nej dari sa

nikomu nebude.

V POTYKU S UMI.
Ve chceš, aby a udia mali radi, nau

sa mla.

lovek daritelnosti nie je vyzývavý ani urážlivý, ale ku každému úprim-

ný. Nevidíme na om žiadneho rozúlenia, žiadneho strachu. Nevidíme na

om ni, o by mohlo sa považova za neslušné. Jeho bystrý, prenikajúci

zrak je pošetilý, roztržitý, vyzývavý ani nestydatý. lovek daritelnosti

nie je chytrý do zvady, nie je lakomý, nie je prázdny. Vždy vie dôkladne o
chce a nikdy netúži za tým o nemôže dosiahnu. Nemá žiadnych zlých ná-

ruživostí, nie je hráom, kartášom, pijakom alebo tulákom. lovek daritel-

nosti je prirodzený, rozvážny, hovorí jasno a umne, jeho pohyby sú regulár-

ne, ani nepríliš rýchle ani nezadlhavé, prispôsobuje sa k novýln situáciám,

nikdy nevidíš na jeho tvári zmeny jeho duše, vždy je pánom seba, svojich

popudov. lovek daritelnosti odchyuje sa od tak zvaných umeleckých pri-

rodzeností. udia umeleckej prirodzenosti sú chy^cí do obrazenia druhých,

nevedia panova nad svojimi náruživosmi, sú citliví, grimasní, nespokojní,

sluhami sú sympatie a antipatie, vysmievajú a kritizujú iných a tým podko-

pujú svoje vlastné sily, svoj charakter.

PRÁCA A DARITELNOS.
"Práca je najpevnejší poklad ; kto sa na u

spustí, i za života má na chlieb i po om
zostane."

Niet života bez práce. Hoc by si bol najväším zo synov udských, ži-

ješ, — a život nie je írym snom, marou .... život je fakt, ktorý nedá sa

zbi, život je tvojou nepodelnou vlastnosou, je tvoj a od teba samého zá-

leží, o s ním zrobíš, jako ho využiješ.

Je to hlboká myse pre každého, na život vážne patriaceho loveka.

V prírode ni nehynie, jakoby teda jestovanie loveka, toho najdokonalej-

šieho zo všetkých tvorov, istoty na obraz i podobenstvo Božie stvorenej, mo-

hlo minú bez vplyvu, hynú v niote? Co si uinil, to už nezmeníš, hoc by

si chcel, lebo in tvoj spojil sa v jedon celok so všebytom, in tvoj iní dobré

lebo zlé, tajne alebo otvorene— ale iní, a ini muaí. "Je to prekliatstvom

opaného inu, že zlo alej len zlo rodi musí," hovoril básnik. Tak isto i
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XLVI. TA^BULKA.

J. E. ORR, M. D.

Jeden z najlepších lekárov v Amerike.

Študoval v Kanade a usilovnosou a ažkou prácou
nadobudnul si slávu, jakou sa každý lekár

pochváli nemôže.
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dobro rodí alej dobro. Tvoje iny, tvoja práca sú jako vody potoka —
každý zná ich poiatok, ich prame, ale kto by mohol rozpozna vody jed-

ného alebo druhého potoka ke sa slúi s inými vodami, jazerami alebo

riekami? Avšak ony alej plynú, nesú lode, obracajú mlynské kolesá, tur-

bíny, — kto môže beh vôd zastavi, docela odvráti?

Práca zošachtuje, podnosí loveka a naopcik, lenivos je matkou vý-

stupkov. Ci si videl dakedy hrniara pracujúceho pri svojom kolostroji?

Je to jeden z najstarších remeselníckych nástrojov a spomína o om i Eze-

kiáš (prorok). Co by poa hrniar bez kolostroja? Pravdaže, mohol by hli-

nu rukou obrobi, ale jeho runá práca nezastúpila by rýchle obraty tera,

miska alebo džbán nevypukly by tak rýchle, tak dôkladne v rukách jako na

teru, bez kolostroju práca hrniara bola by len hudliarstvom (fušerstvom)

hoc by svoju prácu i zlatými maovníkmi okrášlil. Takým terom pre loveka

je práca, ktorej blahé skutky ni nezastúpi. Rozkoš, zábavy toho sveta, robia

nám príjemnos len po práci a samé v sebe vyvolávajú rýchle presýtenie a

nudenie sa. Práca, jako hrniarske kolo vyrovnáva neúplnos charaktera,

hamuje náruživosti, uspokojuje loveka vnútorne, dáva uspokojenie. Pri

práci zase konená je pilnos a trpezlivos. Bez pilnosti nemôžeme sa naz-

dáva sladkého ovocia práce a trpezlivos je tým podivným liekom, ktorý

iní naše trudy sladkými. Možno povieš, že je mnoho udí na svete, ktorí

nepracujú a žijú jednak zo svojho majetku, jednak z lásky iných a asmi kriv-

dou a potom svojich blížnych. Sú to existencie výnimené, doasné. I tie

najväšie kapitály rozplynú sa, jestli lovek nepracuje umne, rozumne, lebo

administrácia vekého majetku je tiež práca a to nie malá a nie tak ahká
jeiko sa mnohým vidí. Bohatý lovek môže ma zástupcov v práci, robotní-

kov jakých len chce, môže si život obahi, príjemným zrobi, ale vedu,

umenie bez práci nenadobudne nikdy, jestli sa nenauí mysle. lovek, ktorý

má majetok, musí by obozretným, musí by opatrovateom svojho majetku,

iná budú ho okráda na všetky strany, majetok vyjde na vnivo, áno, maje-

tok v rukách hlúpeho je jako dvojsený me — raní nielen iných ale i toho,

kto ho má, ponevá hubí mu charakter a pochová jeho šastie.

Pilní, pracovití udia sú obyajne málomluvní; kto mnoho myslí, málo

hovorí, neztratí slova podaromne. Náš Slovák pracuje so zápaom, ke
má do toho chu, ochotu, jako to vidíme v kopálach, na roli, v dielach

at. Slovák ke chce, preberie v práci 1 Nemcov, ale Nemec preberie

Slováka vytrvalosou apráve i tu jako všade inde sú výnimky. Jako veké

budovy povstávajú z malých tehál, tak samo i život udský skladá sa z ma-

lých inností, prác. Polož tehlu krivo, nespoj ju dobre vápnom a celý múr

pokazíš nespl tú alebo tamtú prácu a zkazíš si asto všetky cesty k dari-

telnosti. Rozumné vychovanie detí a privyknutie ich do práce je podkladom

ich šastia a daritelnosti v živote. Najbohata udia, najslávnejší umelci

eikujú svoju slávu a bohatstvo práci a preto nech bude naším heslom:

"Hej do práci, rodáci, práca je dnes naša zbra!"
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XCVII. TABUKA.

Socha chýreného francúzskeho lekára

DOKTORA CLEMENTA.

k vystaveniu ktorej prispievala celá francúz-

ska republika. Slávu nadobudnul si prácou

a vytrvalosou.
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RÁZNOS — ENERGIA.

"Svet náleží smelým."

Kto mnoho kuje, stane sa kováom, hovorí jedno francúzske príslovie.

Energiným postupovaním stávame sa majstrami postupovania. Nedostatok

silnej vôle, vytrvalosti, ráznosti sú našimi chybami našich podujatí a mnohým
chybuje nie zdolnos, ale ráznos a vytrvalá energia. Cím ráznejšie sústredíme

naše sily, tým ahšia bude naša práca, tým skorej prekonáme trpkosti a pre-

kážky hamujúce nás na ceste k cieu. Ci to v umnej, i vo fysickej práci,

vždy a všade musíme sa vži, vpravi, vpracova a vpracovanie prichodí

samo sebou jako ovocie našej usilovnosti — ale niet usilovnosti bez energie

(ráznosti). Vezmime ku príkladu život Napoleona, ktorý silou vôle a ener-

giou šapal práva národov, dával im nové — raz lepšie, raz horšie, skladal

panujúcich z trónov a na ich miesta postavil svojich generálov at. K.ed* mu
generálny sbor (štáb) hovoril o nemožnosti priechodov a prievozov vojska

cez Alpy, on jednoducho odpovedal, že "treba snies Alpy" a rozkázal bu-

dova cestu cez hory a neprístupné dotia bralá. Taká práca pri tehdajšom

stave technicky bola skoro nemožná ku vykonaniu, ale nemožnos poda
Napoleona "jestvuje len v slovníkoch pre hlupcov". Je to vemi smelé,

skoro opané, prevrátené tvrdenie, k omu potrebný je talent Napoleona,

aby rozozna mohol rôzne stupne nemožnosti, lebo sú prekážky prirodzené,

ktoré i tá najväšia energia prevláda nepotrafí. Jestli si nieo vytkneš za

cie v živote, nemysli o ažkosach a prekážkach; kde nemôžeš prejs, tam
presko, iná nikdy aleko nezájdeš.

ŠASTLIVÁ SPÔSOBNOSt.

"šastie len tak chutná, jestli je okoreneno
útrapami."

"Ci možná jé preprava?" spýtal sa Napoleon svojho merníckeho sboru,

ktorý poveril vyzkúmaním nebezpeného prechodu sv. Bernarda. "Môže
by," odpovedali hrmivým hlasom merníci, "to leží v hraniciach možnosti.

'

"Vtedy napred!" rozkázal Napoleon, a celá armáda pozostávajúca zo 60,000

udí, vozov, zbraou naládovaných, rušila sa po chodníkoch, po ktorých

ešte koleso sa netoilo a pravdepodobne toi sa viac nebude. Také príkla-

dy sú vemi pouné. Tisíce, ba milliony udí premýšajú, trudia sa, aby

odkryli tajnos daritelnosti-šastia. 2ivot ich uplýva v nádeji, nedostatku a

slzách, ale ich žiadosti sa nespajú a konene biedni umierajú. Jeden achká:

"Bože, keby som bol bohatým!" Jestli by sme takému odpovedali: "Nuž

bud* ním", pohneval by sa, a cítil by sa obrazeným, mysliac si, že ho vysmie-

vame. Druhý sa spýta: "Nuž dobre, ale jako to zaa?" Tak, jako druhí

zaínali. Tým veným nariekaním aleko nezájdeš, spôsobnos k dobro-

bytu blíži sa k nám ustavine, ale udia sú slepí, nevidia ju, obídu ju a ne-

chajú druhému. asto pazí sa príležitos okolo nôh a ju nevidíme. Nie o

to tu ide, aby sme si potajomky žiili bohatstvo, ale aby sme chceli by bo-

hatými. Kto chce, aby sa mu darilo nech sa spýta svojich merníkov: svojej

intelligencie, svojej vedy, svojej sily, svojho zdravého rozumu, i možné je

aby bol bohatým, i môže sa z biedy vydriapa, z nižiny priemernosti na vý-

šiny zemského šastia; jestli mu odpovedia "Môže by", nech dá rozkaz
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svojim merníkom, jako to Napoleon uinil, svojej vôli, svojej pracovitosti,

svojej vytrvalosti, svojej sporivosti at. a zaiste vyhrá.

Bez silnej vôle a sebadwery ni sa nepodarí. udia silnej vôle potra-

fia sobra pre svoje ciele peažitú pomoc, mnohoráz veké summy, kdežto

iní nemôžu vypožia malé summy. Silná vôa hovorí: "Ja chcem, ponevá
môžem — a ponevá chcem." Mnohí majú oi a nevidia. Mnohí rozmý-

šali o tom, o môže by za tým vekým korytom, za atlantickým morom.
Kolumbus tiež rozmýšal a kul plány k tomu, aby sa presvedil, že zaiste je

za tou vekou mlákou nieo alebo nie, dal sa na cestu a odkryl Ameriku.

Mnohí sú silní, ale málo je takých, ktorí majú silnú vôu. Silná vôa
je mágiou duše—CHCEJ A BUDES MÔCTI Silnú vôu napomáha modlitba

zvlášte v našom "osvietenom" veku, ke modlitby patria do kruhu religij-

ného snenia, blúznenia. Avšak nie je tomu tak. Modlitba bu k Bohu, bu
k SV. patrónu, bu v jakejkovek istote fantastinej znamená lunné sosú-

stredneníe a opakovanie nášho želania. Boh, ku ktorému sa modlievam o

pomoc, ktorému každý veer predkladám náležité moje pranie, môže by
mojou vlastnou "PSYCHOU", ktorá tajným, podnes nevyzkúmaným spô-

sobom zostáva v rôznorodom spojení s celým všemírom a ktorú, pomocou
modlitby, podnecujem do ustavine obnovujúcej sa, nepretržitej innosti.

Kiež by každý — zvlášte pred líhaním do postele — posvätil pár minút

modlitbe!

Všetky veké vynálezy našich asov môžeme akova silnej vôli, tvori-

vej sile, rozumnosti, ktorá je nie predprávom (privilegiumom) bohatých, ale

vyskytuje sa asto v biednych chalupách. Preto poznaj sám seba, bu silnej

vôli, ustavine maj svoj cie na mysli, ahni s ním, stávaj s ním a uvidíš jako

rýchle sa tvoj stav zmení. Cesta je ažká a nie ahko nachádzajúca, ale mô-
že by nájdená; a ke môže by' nájdená, preo by si ty nemohol by jej ná-

lezcom !

Nikdy nehovor, že nemôžeš, ve si to ešte ani neproboval. Maj silnú

vôu a budeš voným! "Ni je nie pre loveka nemožným, kto vie chce ',

hovoril Mirabeau. Co je koneným, sta sa musí, to je jediné právo dari-

telnosti. V jednom anglickom aisopise ítal som, že na našej zemi sú trojakí

udia a síce: udia, ktorí chcejú, udia, ktorí nechcejú a udia, ktorí nemôžu;
prvým sa darí, druhí stavajú mnohé prekážky na ceste daritelnosti a tretím

docela ni sa nedarí. Šastie je nnore, na brehách ktorého ležia mtvoly udí,

ktorí ztratili stávky života, ktorí ich ztrati museli, ponevá nemali odvahy,

samosvedomosti, cofali sa pred nešastnou vidinou nemožnosti.

Spôsobnos je zlatý motýl, ktorý jak vo dne tak v noci okolo nás letí;

slepý a lenivý neulapí ho; poletí alej a vpadne do saka múdrejšieho, usi-

lovnejšieho a bystrejšieho loveka.

PENIAZE — SPORIVOS.
"Kto v budúcnos dnes sa zbrojí, ten pri-

šlosti sa nebojí."

Peniaz v tvojom vrecku, je tvojim najlepším priateom. On jedine je

ti verným, jako pes. Nepýta od teba ni, nežiada on tvoj chareikter, ani tvoju

morálnu hodnos; nedbá o to, že kto si, i uenec, kaz, alebo bárs i zlodej.
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Ke o chceš, všetko ti zaopatrí, i je to knižka, tabak, alebo múka. Ke
si hladný, on a nakmi; ke si smädný, napojí a; ke si nahý, odeje a;
ke si ukonaný, dovolí ti vyspa sa a odpoinú si na mäkkých matracách a

v istej posteli; ke chceš dakde cestova, otvorí ti pohodlný voze. Žia-

daš zábavu, alebo rozveselenie, dá ti to najlepšie miesto v divadle; ba i po
smrti privedie ti priateov a bratov, údov tvojho spolku, ktorí odprevadia

tvoje telo na cintorín a potom postavia ti pomník, na ktorom pekné nápisy

hlásajú tvoje zásluhy pre svet a loveenstvo, oznaujúc blaženos a uspo-

kojnos tvojich najbližších.

Maj teda vždy peniaze vo vrecku. Chudobným by je zle; chudoba je

horšia, než zloin. Ba viac — chudoba je hlúpos. Zloin môže by pre-

páený, hriech môže by odpustený, ale chudobný blázon nenájde milosti,

nemá odpustenia.

Rozumie sa, že musíme bra do ohadu i také prípady, ktoré sa každé-

mu môžu prihodi. asto bez viny môžeme osta chvíami bez centa, v
úpadku. Nie vždy sa nám zdarí dao tak, jako by sme chceli. Ale v každom
páde trochu úvahy, trochu sebaopanovania, trochu obozretnosti a pozorného

vzhadu na budúcnos, zachová nás od úpadku.

Jestli je lovek sporivý sám od seba, nemáme mu o radi. Ale sú udia,

ktorí potrebujú zdravej a rozumnej rady ohadom sporivosti; udia, ktorí ne-

šporujú, udia dobrosrdení a márnotratní.

úbim takých udí, apráve hanbím sa poveda, že preo. Sú oni ša-
chetní, dobrého srdca a milí. Ktosi raz povedal, že sú oni podobní takým,

ktorých násilne vyrušili zo spánku, a ktorí sa presvedili, že tento svet je ne-

vaný, nezabudne urážky, má srdce z kamea. •

Ke nadíde nešastie a výbere si nás za obe, až vtedy sa presvedíme,

že jedine spolonos peniaza v našom vrecku je verným priateom, a obyajne
až Vtedy badáme, že sme si toho nášho priatea zabudli tam umiestni.

Teraz poúvaj týchto pár hlavných úvah, jestli máš dos zdravého roz

súdku, aby si sa da toho držal. Usiluj sa! Jestli zarábaš $20 týždenne, od-

lož každý týžde $5, i môžeš, i nie. Nehovor nikdy, že tá malá sporivosf

je ti nemožnou. Odlož vždy. Zatvor oi a povedz sebe, že zarábaš len $15

týždenne.

Viem, že to znie jako vemi stará káze, ale pri tom všetkom zachráni a
ona daktorého pekného rana od vemi smutných udalostí. Zachráni a ona

od nenávisti proti sebe samému, i od nenávisti proti tvojim známym a "tak-

zvaným" priateom.

Nemáš na to dostatoných dôvodov, argumentov, alebo ospravedlnenia,

aby si cítil a vyzeral jako otrhanec, ktorý nemá centa pri sebe. Tento lánok
ne je písaný pre bohatých. Nezaoberám sa tu s peažnými krámi, alebo

millionármi. Tí dajú pozor samí na seba. Zaoberám sa s obyajnými udmi,
ktorí svoj mozone zarobený groš ahko, nerozvažiteným spôsobom vydá-

vajú,- ktorí nerozumejú peniaze užitonejšie upotrebi, iba na zábavy a prí-

jemnosti.
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RADY A ÚVAHY.

Bu rozumný.

Ke máš nieo hovori, hovor krátko, otvorene a smelo. To imponuje.

Kde môžeš žiada, tam nepros. Nedaj sa oslabi titulami, hodnosami a order-

mi; bu úprimným bez poníženosti a ke poas hádania sa s osobou, hoci

vysoko postavenou, vidíš, že môžeš nieo získa, to vyzískaj bezpodmienene

a hovor ostro, stále a pevno. Ke potrebuješ hmotnú pomoc, nedaj na javo

ani slovom ani inom, že v podniku svojom pochybuješ, alebo že si v om
neistý, lebo tým sám hatíš možnos nadobudnutia pomoci.

Bu presný.

Tvoj as nech znaí aspo toko, jako tvoje peniaze. Minúty a hodiny

plynú, jako voda a žiadna sila neba a zeme nazpät ti ich nenavráti. "Skalo-

pevné som presvedený," hovorí Dr. Fitch, "že kto nie je presným, ten nikdy

nedobyje sa daritelnosti." Cas, — to peniaze. Ke tratíš as, tratíš i peniaze

a ke druhým odbieraš as, to znaí, že ich okrádaš o penisize. Presnos je

duša obchodu, duša nášho života, matka dôvery a vyrába nám kredit.

Bu úprimný.

Úprimnos u mužských je tým, o krása u žien. Úprimnosou (ale nie

poníženosou) stávajú sa udia predákmi, chránitemi a dobroditemi dru-

hých. Nikdy nemožno vede s kým sa sídeme a "život nie je tak krátky, aby

nepostailo asu na úprimnos", hovorí Ejnerson. Kto si osvojil dobré oby-

aje (maniery), ten ahko nepadá do choroby "nesmelosti".

Bu dôkladný.

Dôkladnos je sestra poctivosti. Avšak vždy žiadaj pevnej dôkladnosti

tam, kde id^ o obchod. Kto dôkladne nepotuje, ten zaiste bedákuje. Daj

pozor na tie najmenšie chyby v potovaní, ke nechceš by okradený, vyzí-

skaný a vysmiaty. Žiadaj o sa ti náleží; i tá, dnes zanedbávaná malikos,
môže sa ti zajtra prida. Bu vemi dôkladným vo vykonaní svojich povin-

ností. Drž slovo, lebo nieo priobeca a nezadrža je veká dhyba; lepšie

bude docela neobeca jako obeca a slovo nezadrža.

Priatestvo.

Priate sa s umi, od ktorých môžeš sa nieo naui. Dobrý priate je

drahocenný poklad; jestli ho máš, staraj sa, aby si ho neztratil. U sa všet-

kému a napodobuj v spolonosti tých, ktorí sú predáci, ktorí sú udia daritel-

sosti. Chrá sa darebáctva a spolonosti, kde nemôžeš získa ni, len zlé a

nepríjemné besedovanie, ohováranie at.

Bu dobrej nálady.

Dobrá nálada je božským liekom a smutná, olovom na krídlach mysle

udskej, ktorá nedopúša povznies sa na vyšší stupe poznania. Pokáž sa

vždy silnejším od všetkej nedaritelnosti, bu veselej nálady a uvidíš, že otvo-

ria sa ti pramene pomoci, o ktorých sa ti ani nesnívalo. Mimo toho získaš si

úctu a príchylnos u udí, ktorí na teba ani nepozrú, náhle sa doznajú, že sa ti
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zle vede. Smútok nechaj v pivnici a po uliciach kráaj smelé, veselo tak, jako
ten, ktorý nikdy žiadnej starosti nemal.

Trpezlivos.

Zdolnos, pilnos a energia sú zbraou v boji s nepríjemnosami života.

Ale v živote nemôžeme postupova vždy len napádave. Vemi asto musíme
upotrebi odpornú zbra a to je trpezlivos. Trpezlivos môžeme pomeno-
va ochranným pancierom v bpji, ktorý je, pravda, vemi ažký jako každá
zbra, avšak zachráni nás proti mnohým trpkostiam. A beda tomu, kto tú

zbra — trpezlivos zo seba shodil. Rozumie sa, že i trpezlivos má svoje

hranice. Ke ku príkladu niekto od teba vymáha nieo nemorálneho, ne-

správneho, vtedy máš vystúpi inou zbraou a nie trpezlivosou.

Hraky.
Jako pijatika a morfinismus otravujú telo, tak i náruživos hry otravuje

dušu. Hraka je veké zlo, lebo podkupuje a nií loveka presne, robí srdce

tvrdým, zbaví ho najšachetnejšej vlastnosti, vyžmýka dušu, zahluší všetky

city a vrhne nešastníka do konenej zkazy a záhuby.

Krivda.

Kto druhému krivdu robí, robí ju i samému sebe. Každá vec vráti sa tam,

zkade vyšla. Zlý in vráti sa do toho, kto ho splnil; nôž vraha zastihne ho
samého; nespravedlivý sudca vypovedá výrok na seba samého a zlodej okrá-

da samého seba. Len tá vôa je dobrá, ktorá žiada dobro bez krivdy druhých.

ahkovemos.
Never každému , zvlášte takému, ktorý ustavine lichotí. Odrobinka

lásky, odrobinka pretvárania a odrobinka falošníctva vždy spolu chodia. To
znaí, že nieto takého loveka, ktorý by nemal v sebe odrobinu falošníctva.

A tak isto nieto takého loveka, nech bude i ten naj falošnej ši, ktorý by nebol

trochu dobrý a trochu milý. Preto i na falošníctvo máme sa trochu spoah-

nú a neobanujeme.

Mámotratnos

Ke výdavky sú väšie než príjmy, ke úver (kredit) je nadmierne

obažený, zásoba vyerpaná, vtedy musí nastúpi presilenie, kára—krach.

udia trpia dnes viac, než za dávnych asov trpeli, lebo žijeme v dobe všeo-

becného preaženia. Každým precižením robíme si krivdu, za ktorú skôr-

neskôr musíme odtrpe. Kto teda bere na sebe stanovisko, do ktorého nedo-

riastol, ten musí by prihotovený na trpenie, lebo lovek má prerasta svoju

prácu a nie práca jeho sily. Kto zo svojej životnej sily viac vydá, než na to

staí, ten neujde trestu a to nielen on sám, ale ani tí, ktorí od neho závisia,

t. j. žena a deti.

Mlanie.

Jestli chceš, aby sa ti v živote darilo, nau sa mla. Mlanie a mlan-

livos sú vekí initelia daritelnosti. Vekí uda znajú mla a preto robia
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XCVIII. TABUKA.

OBRAZ 1085.

}Iúfy uiiského "mäsa". Tu lovek nemusí, ba ani nesmie mysle
j

tu žiadajú silných, mladých, zdravých udí. Tu sú len

svaly potrebné a nie rozum.

OBRAZ 1086.

Robotník s taligou (fúrikom) ; robí, ale nievie jak

dlho a na takú prácu spoahnú sa nemôže.

OBRAZ 1087.

Boss vypovedá robotníkovi prácu.
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peniaze, darí sa im. Babotanie a pletky oslabujú energiu. Kto drží jazyk

za zubami, ten je na ceste k daritelnosti. lovek má dvoje uší a len jedné

ústa. To znaí, že máme viac slúcha, než hovori. Co si okom a uchom zí-

skame, má pre nás väšiu cenu, než to, o hovoríme. Nie vždy radno hovori

o tom, o vieme, ale vždy máme vede, o hovoríme. lovek, ktorý chce

mnoho vede, nemá mnoho hovori.

Nahováranie. <

Nikdy nedaj sa nahovori na nieo, o je neslušné, o je zlé. udia
cenia loveka tak, jeka sa on sám cení. Každý môže robi tak jako sám chce,

ale za svoje iny musí aj sám odpoveda. Teda rob vždy o je dobré, prav-

divé a varuj sa od nahovárania.

Nebu nevaným.
Nevanos je vlastnosou u slabých, bezcharakterných udí. Goethe

hovorí, že nikdy nespozoroval, aby poctivý lovek stal sa nevaným. Teda
jestli chceš by poctivým, nebu nevaným.

Chrá sa nenávistí.

Jestli príiny nenávisti z blízka badáme, presvedíme sa, že asto ne-

majú takej významnosti, jakú im pripisujeme a že pochodia zväša následkom

našej namyslenosti, našej prepiatej prázdnosti a nemiernej citlivosti. Nejaké

nepozorne vypovedané slovo môže vzbudi nenávis u citlivých udí; s taký-

mi nie je ahko obcova, lebo cítia sa hne obrazenými; takí otravujú si

vlastné životy. Veký filosof Sokrates asto bol prenasledovaný. Stalo sa,

že jeden z jeho protivníkov kopnul do neho nohou. Sokrates ušal. Ke to

jeho priatelia videli, pýtali sa ho, jako to môže snies, jako môže také nieo
trpe. Na o Sokrates odpovedal: "Ni sa nestalo; osol do ma kopnul, to

všetko."

Bu opatrný.

Prv, než by si sa do voaoho lapil, rozváž si plán dobre. Náhle ti je

vec jasná a uznávaš ju za dobrú, osožnú alebo konenú, vtedy neakaj ani mi-

nútu, nebu v rozpakoch, neváhaj, ale chy sa do veci a rýchle pracuj. Tu
už potom neslúchaj na nikoho, len na svoj vlastný rozum a spus sa na svoju

vlastnú prácu. Nemal si podnes šastia? Zle sa ti darilo? Nezúfaj. Vyzkú-

maj svoje schopnosti, vyzkúmaj dobre, do oho sa najlepšie rozumieš, do o-
ho máš najväšiu chu, potom chy sa do práce, stúpaj vždy len napred, nikdy

nazpät, nepozeraj na prekážky, vlož do nového podniku celé tvoje "JA" a

vyhráš.

Nebu prázdny.
"Ale jestli ti prázdnota huí v prsiach: tak

a svet prísny nauí do trinástej chodi ško-

ly!" — (A. Sládkovi.)

Vekou prekážkou daritelnosti je prázdnos. Kto chce aby sa mu darilo,

musí sa vzda prázdnosti. Prázdnos je jako rak, ktorý toí naše sily. Si

pyšný na svoj talent alebo si pekný? Nezapomínaj lovee, že ich máš, lebo

si ich zdedil. Pri nápadoch prázdnosti vyzkúmaj svoje vady a usiluj sa aby .si
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ich ímskôr premohol. Ke sa ti to podarí, vtedy bu pyšný, že si svoje

chyby napravil a prázdnos mužne premohol. Kto zná svoje chyby ,a ne-

stará sa ich ospravedlni, je na ceste k daritelnosti. Chceš pozna svoje chyby,

v ich celej nahote? Pomysli si, jako ony vyzerajú u tvojich známych a jaký

dojem robia na teba; vtedy skorej zrodí sa v tebe predsavzatie, aby si sa tých

chýb pozbavil a každé dobré predsavzatie je poiatkom inu.

Smej sa posmievaom.

Najlepším liekom proti posmechu je smiech. Ke a niekto vysmieva,

nehnevaj sa, nerob si z toho ni, — smej sa; tým odberieš posmevaovi odva-

hu a chu k posmechu a v budúcnosti neopováži sa to opakova, lebo náhle

vidí, že posmech robí ti rados, on sám bude sa cíti vysmiatym, premoženým
a dá ti pokoj.

Nezaínaj mnohé práce naraz.

Kdesi som ítal, že Slovák má mnoho talentov. lovek, ktorý chce, aby

sa mu darilo, má vede, že ke chce zarába na udržovanie svojej rodiny,

musí sa subjektívne (podmetne) ohranii len na jeden svoj duševný alebo

technický talent a objektívne (vecne) na také veci, ktoré sa mu vidia najlep-

šími. Kto sa takto prispôsobuje a dokonal'uje v svojom remesle alebo vo

vede, stane sa niajstrom a bude sa mu trvalé a dobre dari. Neskákaj s jed-

nej práce na druhú. Nikdy nezaínaj inú prácu kým jednu dobre neskoníš.

Zkús^ní, schopní, špeciálni pracovníci majú vždy prednos. Jestli musíš by
strojom, bu dobrým strojom.

Pomsta.

Ponevá ani v našom živote, ani v prírode nenájdeme ni absolútneho,

to zna, že ani osoby, ani veci nemôžu by úplne dokonalé, preto máme pe-

stova ctnos vzájomnej rozumnosti a prepáenia. Mstivos a nenávis sú

vekými nepriatemi nášho šastia a našej daritelnosti.

Pohlavný popud.

Každý lekár vie, že pohlavný popud môže by obmedzený inom, ener-

giou ducha a fysickou prácou. Darebáci, udia bez všetkých ideálov, udia
bez energie majú najväší popud pohlavný a udia pracovití, udia ideálni,

ahšie opanujú popudy. istý život dá mladému loveku pocit šastia, jas-

nos smyslov, silu a energiu charaktera, pocit spravodlivosti a poctivosti. Pred

takým lovekom otvárajú sa široké horizony (obzory) a vyrábajú sa nové
talenty.

Bu dobrým krajanom.

Kupuj všetko o len môžeš od svojich krajanov, podporuj predovšetkým

priemyse otiny — to je tajnos národného bohatstva. Zid kupuje od žida,

Nemec od Nemca a vidíš jako sa im darí? I ty, ke aj pár centov viac zapla-

tíš za nieo, vždy kupuj od rodáka. Môže by, že tvoj krajan, grocerník alebo

mäsiar nemá kredit, že nedajú mu na úver, musí všetko hotovými peniazmi

plati a preto i zárobok jeho nenie tak veký, jeik toho, ktoi^ kupuje vo ve-
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kom a preto musí nieo zarobi a viac ráta jako sused žid. Kupuj od svojho;

jdnes pomáhaš ty jemu a zajtra pomôže on tebe.

^Neohováraj blížnych>

Nehovor o druhých zle pred známymi; nepomlúvaj nikoho, ani neopa-

kuj ohováranie, ktoré si na tvojho blížneho poul. Zo všetkých skrytých

zbraní najhorší je jazyk.

Ratuj sa predasne, aby ti neodbila posledná hodina.

Mnohí udia rone hynú duševne, lebo si neprisvojujú ducha pravdy.

Tuia oni svoje zemské telo a predsa to telo zhnije v hrobe; tuia oni svoje

náruživosti a smyslové požiadavky, ktoré predsa nie sú istou iastkou loveka,

ale len cudzími hosmi. Tí udia dajú byt náruživostiam v svojich vlastných

telách a za to sú nevanosou odmenení. Takí udia nie sú skutone u-
mi, len zdajú sa by nimi. Sú oni bytosami, majúcimi výhad udský, ktorým

sa sníva, že žijú, ale opravdivý lovek ešte sa v nich nezbudil. Sú oni tvormi,

z ktorých môžu sa ešte sta pravdiví udia, ale takými ešte nie sú i nemôžu

by, kým neprídu do vedomosti svojej pravdivej istoty udskej. Kto to zro-

zumie, ten môže ešte sa ratova a neaka, až mu uderí posledná hodina. Svet

duševný (vnútorný) je nie menej pravdivý pre loveka, než svet vonkajší,

ba ešte je mu on bližší. V tom vnútornom svete je lovek sám svojim pánom
i tvorca svojich obyvateov — mysle a citov. Len v tom vnútornom svete

nachádzame (jestli len chceme) blahý pokoj, ktorý zvonka nájs nemožno*

Nepokoj v tom vnútornom svete je tisíc ráz boastnejší, než nepokoj vonkaj-

šieho sveta.

Sebadôvera.

Bez sebadôvery nieto daritelnosti; ale daritelnos bez práce ni neznaí

a práca bez sebadôvery nemnoho viac. Len práca so sebadôverou prináša

ovocie.

Samovzdelávanie.

Samovzdelávaním zdokonauje sa lovek do konca života, lebo jako

Buckle v Histórii Civilizácie píše, "sily loveka sú neohraniené".

ažkosti.

Najväšími vrahmi a ažkosmi lovveka sú jeho vlastné chyby a náruži-

vosti, ktoré musia by premožené. Kto to potrafí, dožije sa daritelnosti.

Život.

Náš život je nie zábavou, ale najvážnejším zjavom na svete. Zapamätaj-

me si dobre, že ni tak nerobí loveka starým, jako nenávis, ni tak nevy-

voláva špatné vrásky na tvári, jako závis, ni tak nevyerpuje sily, jako

hnev, ni tak nekrívi výraz tváre, jako roztržitos nespokojného svedomia.

Na každom vrásku napísaná je odpove našich citov.
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POSTAVENIE ROBOTNÍKA.

Znal som jediného "bossa", ktorý sa ponosoval, že nemôže dosta ro-

botníkov. "Co, nemôžete dosta robotníkov?" hovoril som mu, "ve ich

je na tisíce, ktorí vane budú robi i tú najmizernej šiu prácu." A viete, o
mne na to povedal? "I don't need beef, but brains, and those people háve

none." Co znaí, že on potreboval udí s rozumom, a nie mäso.

Obraz 1085 znázoruje húfy udí, ktorí akajú za prácou okolo fabrík,

kde ich policman pálkou "pilnú j e" j ako dajakých divochov alebo zlodejov.

Boss vyberá si len zdravých, silných,mladých mužov, ktorí potom pracujú

s taligou v rukách, s fúrikami prerobia mnohé míle de pri du a takým spô-

sobom zarábajú si každodenný chlieb, jako to vidíme na obraze 1086.

Ale i tí o prácu dostali nevedia jako dlho budú pracova; v každom

okamihu môžu by z práce prepustení, a potom zase musia prerobi tu samú

kalváriu, chodi od fabriky do fabriky, aby si prácu našli.

Slovák má rozum, má talent, ale nemá odvahy. Každý nech sa usiluje

aby sa stal neodvislým, aby nemusel pracova na svojho bruchatého bossa,

ale na seba samého a na svoje deti. Chytajte sa do obchodov; ute sa od

Židov, Ajrišov, Nemcov, Grékov, ktorí zarábajú veké peniaze, žijú dobre a

nerobia ako muly. Pracujte hlavou, nielen rukami, lebo bez hlavy so samý-

mi rukami majetku sa nedorobíte. Odvážte sa; nebojte sa; ke máte silnú

vôu, vytrvalos a isté srdce, chyte sa obchodu, pracujte pre seba, nech

bude to podomníctvo, alebo malý obchodík, tým budujete si budúcnos a

pomaly pôjde to, len treba chce, treba mysle, treba pracova rozumom a

nielen rukami.

ISKRY.

Náruživos má nepoetných otrokov, ale zriedka pána.

Bláznovstvo bolo kedysi dvorným umením, ale dnes je majetkom ce-

lých národov.

I cena ctnosti dá sa zisti, jestli sa s ou podnikne zkúška.

Nikto nevie, o je nebezpenejšie: dobré ucho alebo špatný jazyk.

Kto kuje železo kým je horúce, musí da pozor, aby si nepripálil prsty.

Najväším a najažším umením ženy je uini z muža — manžela.

Láska je podobná bludišu: brána do nej ahko sa nájde, ale hadanie

východou tvorí ažkosti.

Máme sústras s mladými, ale od starých dalo by sa oakáva, že zo

«kody zmúdrejú.

I najsilnejší muž má svoje slabé stránky.

Stáva sa, že ke verite vstupuje do izby, dlžník vystupuje oknom.

Nepožiaj priateovi peniaze, lebo môže sa sta, že ztratíš i peniaze i

priatea.

Ke chceš, aby a udia mali radi, nau sa mla.
Krása je pominutená, ale jestli si ženatý, nehovor to doma žene.

Ženy sú ako pevnosti: len ke sa na ne útoí, ukazujú svoju silu.

Zo všetkých skrytých zbraní najhorší je — jazyk.

Múdry millionár mlí; on nechá za seba hovori svoje peniaze,

Kto sám sebe nerozkazuje, zostane vždy závislým od druhých.
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Z lásky môžeš ži — ke si sa najedol.

Ten, kto vždy aká, nikdy ni nemá.

Práca môže by bez daritelnosti, ale nikdy daritelnos bez práce.

Hladová záplata núti mnohé ženy ku predávaniu svojho tela za chlieb;

zárobok takého druhu je zárobkom hriedhu; záplata za hriech je smr. Takou
smrou umrú tí, ktorí platia hladové zárobky.

Pravda je koreom, udská symipatia kvetom praktického života.

Dovo tvojmu chlapcu tak robi, jako sa mu pái a uvidíš ho na— šibe-

nici.

Väšina udí dbá viac o isté šaty, než o isté svedomie, najdú jednak

v budúcnosti i brudné šaty i brudné svedomie.

Každý je budovateom svojho vlastného šastia; kde nieto ctnosti tam
nieto šastia.

Len živá ryba pláva pod vodou; mrtvá je hnaná prúdom potoka. Bu
teda živým v svojej práci, jestli chceš aby sa ti darilo.

Jestli nikdy ni nepotrebuješ, nikdy ni nenadobudneš. Ke chceš vyhra
na lutrii, musíš na u postavi groš, iná nikdy nevyhráš.

Mnohí lovek hovorí "NEIMOŽEM" a ešte nikdy ani neproboval. Taký
lovek pochová svoju daritelnos do predasného hrobu.

Jestli musíš by mašinou, bu dobrou mašinou.

Nebu hoviadkom a necho za stádom; bu pastierom a ve — to je

heslom daritelnosti obchodu.

Viac než štyri tisíce rokov snažia sa príslušní initelia o to, aby nauili

udí poslúcha desatoro Božích prikázaní a ponevá sa to nepodarilo, museli

vynies niekoko millionov zákonitých paragrafov, ktorými chcejú dosiahnu
to, o je v desatero Božích prikázaniach.



XXXIX. KNIHA.

KOSMETIKA
alebo

domáci radca ku pestovaniu

ženslcej krásy a vôbec
teia ženy.

OBRAZ 1085.

Pestovanie pleti.

Ke sa jej i duševnej postavy dostáva.

arokrásna postava tela tak povstáva.
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POSTAVA.
Postava je jedným z najspanilejších darov jakými nás matka príroda v

kolíske obdarila. Pekná postava dobýva srdcia, svádza všetky pohady, ba

mnohokrá tajne riadi i tie najhlbšie city udské.

Avšak kde nieto zdravia, tam nieto ani peknej postavy. Krém toho

osoba peknej postavy len tak môže víazoslávi, ke duch a cit zrkadlia sa

na zdravom tele. Regulárny výraz a ah tváre nestanovia ešte peknos, ale

šachetný výraz, dobros a jednoduchos dajú i najpospolitejšiej tvári pô-

vab mnohokrát väší, jako i tá najpeknejšia tvár. Peknú tvár majú tí, ktorí

majú peknú dušu; peknos duše je základom peknosti tváre a náhle sme sa

oddali náruživostiam, náhle nás hnev, závis, strach, nenávis atd*. opano-

vali, tu potom tvár stane sa vráskovaná, škaredá a takúto, náružitostiami

zohyzdnenú tvár žiadon krém, žiadna pomáda neokrášli. Zdravá myse,
dobros a zdravie sú pramene krásy a pekná. Hygienista môže da dajaké

rady na zachovanie delikátnosti, hladkosti a istosti tvári, ale sú to prostried-

ky nedokonalé a dlho netrvajú.

Jako do zdravia, tak i do krásy najprostejšie cesty sú: prírodné, prav-

divé, pravidelné a inné žitie a kde nieto zdravia, tam vôbec nieto ani krásy.

O PESTOVANÍ TVÁRI.
Plato, grécky mudrc, tvrdil, že pekná tvár je najzaujímavejším zjavom

na svete. Z tvári poznávame charakter, ítame mysle, odhadujeme pocity.

V udskej tvári uený psychológ íta jako v otvorenej knihe. Tvár je sídlo

pevnosti a zárove hrcinica ducha; na ele a na tvári zjavuje sa nám sídlo

svetla, rados, žia, strach, zloba, nevedomos a — hlúpos. Tvár prezrá-

dza celé more myšlienok, les, závis, nenávis, všetky naše pocity sú na tvári

vykreslené, i sú to dobré alebo zlé a preto, jestli sme otrokmi náruživostí, tu

potom darmo budeme sa stara o pestovanie krásy, jestli najprv nevylieime

sa z náruživostí. Krém toho tvár mnohých žien je, následkom nekonených
vlivov vyrážkami pokrytá, zneistená, ervená, niekedy príliš lesklá, drsná,

suchá alebo mastná. Pri plnom pestovaní pleti možno týmto chybám nielen

odpomôc, ale im i predís, ale lieenie raz zapoaté nemá by prerušené,

kým sa úspechu jeho nedocieli.

Ženská, ktorá má jemnú tvár, má sa stara o jej ochranu, t. j. musí nosi

hustý, biely závoj. alej musí tvár aspo tri razy denne vlažnou vodou a

dobrým bezsodnatým mydlom umýva. K tomu odporúajú sa tak zvané

lieivé alebo barbierske mydlá. Po každom umývaní má sa ple dobrým
runíkom tre až sa tvár zarumeneje a sama sebou sa potom ahko napne.

Taká ple nepotrebuje žiadnych okrášujúcich prostriedkov, apráve dobre

pripravený, neškodlivý krém môže pleti by vždy len ku prospechu.

O PUDROVANl.
Mnohé ženy zatracujú púder a tu sa vemi mýlia, lebo ni ple tzik do-

bre nechráni, jako dobrý, istý, biely púder ,ovšem že má to by len istá,

jemne utlená, ryžová múka, ktorá sa môže da úbosti parfumova. Roz-
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XCIX. TABUKA.

OBRAZ 1086. OBRAZ 1087.

Dobrá nálada —
dobré zdravie

;

Dobré zdravie -

pravdivá krása.

OBRAZ 1088.

Elektrina, jako okrášujúci prostriedok.

Obraz znázoruje elektrizovanie tela pulserom.



928 DOMÁCI LEKÁR A RADCA

hodne však sú veškeré lieídlá, mazadlá a umývadla, jaké sa v lekárach

predávajú, viac menej škodlivé.

VYRÁŽKY NA TVÁRI.
Následkom voákyoh chýb pestovanie pleti stane sa ažším, eile i tomu

sa dá odpomôc. Ženská, ktorá má tvár zneistenú vyrážkami, ktoré vyrážky

po zahojení sa zanechávajú na tvári nepekné, ierne bodky, má požíva ah-
ko strávitené pokrmy a vystríha sa všetkých okorenených, kyslých jedál a

alkoholických nápojov. Pokrm má by ahký, záživný a z nápojov doporu-

uje sa pramenistá voda; tá stane sa prospešnejšou s primiešaním malinovej

aJebo inej ovocnej šavy. Vemi dobrý nápoj dáva nám aj z jahodového

(sušeného) kvetu, cukrom osladený.

Co sa umývania tváre týka, treba ple umýva najprv vlažnou, ale nie

horúcou vodou a potom studenou vodou opláchnu. K takémuto umývaniu

mydlo sa nepotrebuje, avšak do vody môžeme prida niekoko kvapiek

citrónovej šavy alebo istého lekárskeho špiritusu, alebo kolínskej vody,

po om sa ple runíkom vytiera.

KRÉM NA TVÁR.
Jako kosmetický prostriedok odporúa sa nasledujúci krém: V istej

porcelánovej alebo sklenenej miske rozotrie sa asi 4 jedácich lyžiek istého,

najlepšie vyškvareného, veprového sadla. Ke je sadlo dobre rozrobené,

primieša sa k nemu asi 4 lyžky na prach utlených sladkých mandlí a dve

jedáce lyžky smotany. To sa má tre tak dlho až je massa úplne jemná a

hebká, a konene odloží sa pre potrebu v porcelánových alebo sklenených

téglikoch Ten krém môže sa da úbosti i parfumova a síce ružovým alebo

fialkovým étherom alebo olejom. Týmto krémom massíruje sa tvár na noc

pred spaním.

Pri väších vyrážkach môže sa použi nasledujúci prostriedok:

Veer sa tvár vlažnou vodou vymyje, do sucha poutiera a natrie sa er-
stvým, rozpusteným, neslaným, vlažným maslom a konene tvár sa istou,

ryžovou múkou zapudruje. Ráno vezmeme vlažnej vody, do ktorej pri-

dáme pár kvapiek citrónovej šavy a dobre rozmiešame a tým tvár dobre

umyjeme, po umytí na sucho utrieme a konene tvár viac menej ryžovou

múkou napudrujeme. Tento prostriedok osvedil sa i pri trvalých vyráž-

kach na tvári a na rukách, vyrážka oschla, koža sa pomaly olupovala, po om
stala sa tvár istou a krásne hladkou.

IERNE BODKY.
Proti iernym bodkám v tvári, ktoré zanechávajú po sebe vredky, vtiera-

me istý špiritus do kože. Smiešame niekoko kvapiek na dlani špiritusu s

vodou a tým natierame tvár. (Po takom natieraní nemá sa tvár ani umýva
ani utiera runíkom.)

Alebo dáme do skleniky 1 gramov ružovej vody a do nej hodíme
kúsok boraxu (nie prášku ale kúsok) a necháme stá, kým sa borax v ružovej

vode rozpustí. Pred spaním, jako tiež i astejšie cez de, natierame tvár

týmto roztokom (osýcha samé bez utierania). Prostriedok tento má za vý-

sledok istú, bezlesklú, peknú ple a predchádza možnému tvorenia sa uhrov.
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SERAIL KRÉM.
Vezmi Vaselinu 5 oz.

Mandových spráškovaných otrúb 1 oz.

Spráškovaného cukru 1 lyžiku

Kolínskej vody 2 lyžiky

Všetko dobre rozmiešaj a natieraj tým krémom tvár na noc.

ERVENÁ, DRSNÁ TVÁR.
ervená, drsná tvár má sa umýva studenou vodou viac razy denne.

ervená tvár nesmie sa natiera žiadnym tukom (vaselinou) alebo krémom,

len istou studenou vodou viac ráz denne. Do vody môžeme zamieša trochu

kolínskej vody, ale istá kolínska voda nemá sa potrebova, to jest má by s

vodou rozriedená. Namiesto vody môže sa potrebova dva alebo tri razy

denne mlieko alebo cmar. V Paríži umývajú sa dámy kozím mliekom po
om javia sa hne dobré úinky; jestli kozie mlieko je nie k dostaniu, od-

porúa sa sladké mlieko alebo cmar.

SUCHÁ PLE.
Ple príliš suchá, nesmie by umývaná nikdy studenou vodou ani bo-

raxom, tým menej alkoholom; tie prostriedky odporúajú sa len pre lesklú,

mäkkú ple. Suchá ple, zvlášte jestli sa koža lupa, má by natieraná istým

olivovým olejom; po natieraní olejom myje sa vlažnou vodou a trie sa fla-

nelom. Suchú tvár netreba štetkou tre, lebo mohlo by nasta krvácanie a

následkom toho vlk (lupus).

RAPAVINA.
Ktoré dámy majú po vyrážkach alebo po osýpkach rapaviny (dolky)

na tvári, majú si umýva tvár pieskovým, lekárskym mydlom (jestli ple je

nie príliš útla) a tak štetokou do mydlín namoenou tre. Krém toho dobré

služby koná špiritus, ktorý sa s vodou rozmieša a vtiera sa cez de do kože.

Zastaralú rapavinu nevyhladí žiadny liek.

Dobrým umývadlom je brezová istá šava. Jestli si ju ženy môžu
zaobstara, nech si ou tvár natierajú asi dva razy denne.

PEHY.
Pred pehami najlepšie sa chráni nosením bieleho klobúka so širokým

okrajom. Biela barva silu slnených papršlekov od tváre odráža. Prv než

sa vyjde z izby, má sa tvár umy mliekom a náhle mlieko na tvári vyschlo,

ple sa zapudruje ryžovou múkou. Takým spôsobom dá sa predís pehám.

Pehy dajú sa odstráni citrónovou šavou, ale tá sa nemá mieša s vodou

ale potrebuje sa istá bez vody a ou natierajú sa pehami zachvátené miesta

viac razy denne. Iné prostriedky, j ako ku príkladu masti a umývadla vemi
málo pomáhajú.

SVRAŠTENIE A VÄDNUTIE PLETI.

(Vrásky— Ránce.

)

Tomuto zlu podlieha najastejšie jemná, biela ple, — teda tá, ktorá

je za mlada najpeknejšia. Týmto vadám predíde sa tak, jestli sa ple nepre-

tržite ošetruje, jestli sa asto a vždy vlažnou vodou vymýva potom studenou
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vodou vypláchne a uterákom utre. Také frotýrovanie napomáha dobrému
obehu krve. Vodu môže zastúpi vlažné mHeko, Proti vráskam potrebujú

dámy v Paríži nasledujúci prostriedok: Na noc sa tvár, a zvlášte vráskovanie

miesta, vlažnou vodou umyjú a potom oblovia sa tenkou, docela nepatrnou

vrstvou erstvého bielku. Hovorí sa, že výsledky sú podivuhodné.

CII. TABUKA.

OBRAZ 1089. OBRAZ 1090.

Tvár vráskami (ráncami) pokrytá. Massirovanie tvári.

OBRAZ 1091

Massirovanie šiji.

Vráskované miesta môžu sa obklada aj tenkými kúskami mladého
ttfacieho mäsa. Lieenie je nie príjemné, je však v najlepších kruhoch v

Paríži a iných vemestáoh ustavine a s úspechom prevádzané.

MLIEKO JAKO KOSMETIK.
Mlieko je osviežujúcim, lahodiacim a prirodzeným prostriedkom pek-

noty. Masáž alebo natieranie tvári smotanou sobranou z ranného mlieka je

bez pochyby lepšou, než najdokonalejšie druhy "Cold Creamov". Natiera

treba vemi pomaly a lahodne, uvážiac pri tom, aby smotana bola dobre

natieraná do kože a neskoršie pripudrova vemi mäkkým práškom ryžovým.

S umývaním pokraujeme asi takto: Umyte tvár a šiju sladkým mliekom, pri

om dbajte aby mlieko nebolo staršie, než jeden de. Mlieko z tvári a šije

nesotierajte, ale akajte až samé uschne. Miesto sladkého mlieka môže by
použité i kyslé mlieko (sadnuté), v teikom páde ale mlieko musíte necha na

šiji a pleciach asi za hodinu. Za to ruia tí, ktorí to vyprobovali a uznali, že

je to nevyrovnatený prostriedok pre obelenie kože.
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Cmar je tiež dokonalým prostriedkom sa obielenie kože. Nalejte

cmaru na misku alebo do lavóra a umývajte v om ruky, tváar a šiju vone a

tak dlho, kým vám len as dovolí. Ruky možno namasti cmarom hned*^

pred líhaním a po namastení natiahnite rukaviky,

PESTOVANIE ZUBOV.

Choré zuby — choré ústa;

Choré ústa — chorý žalúdok

;

Chorý žalúdok — choré telo ;

Choré telo — chorý duch

;

Chorý duch — chorý lovek.

Krásne, zdravé, biele zuby sú dnes vzácnym úkaz:om. Kto má peknej

zdravé zuby, nech sa stará, aby ich v zdravom stave i zadržal. Hlavnou prí-

inou zubného kazu u zdravých udí je mliena kyselina, ktorá spôsobuje kva-

senie a rozklad zuboviny tak, jako každá iná kyselina. Dnešnými mo<iernými

prostriedkami kazia si udia zuby a nedivím sa tomu, že naši predkovia mali

dobré, zdravé zuby, neužívajúc nioho, krém obyajnej vody a niekedy

uhlia. Prostriedky obsahujúce kyseliny, menovite salicylovú kyselinu, odoU

kalodont at. nielen nezabraujú, ale podporujú kvasenie a tým sklovinu

rozpúšajú a to tam, kde sa zbytky potravy udržujú, totiž v jamkách a v ry-

hách zubných, j ako tiež i medzi zubami; preto zuby nekazia sa (alebo len

zriedka) na hrbolkoch, lebo na nich nieto zbytkov potravy a preto nemôže

na nich nasta kvasenie — jedným slovom kyselina sa tam nevytvára a zub-

ná sklovina sa nerozpúša. Preto cukrári trpia kazom zubov, vlastne rozpu-

stením skloviny, lebo cukor podporuje kvasenie.

ŠKODLIVÉ PROSTRIEDKY.

1 ) Varujte sa rozliných práškov z kvetín; sú to prášky príjemnej vône

ale v ústach nerozpúäajú sa a tým tvoria kame, majúci vliv na uvolnenie

zubov — prípadne barvia sklovinu.

2) Drevené uhlie je alkalické, zabrauje tvorbu mlienej kyseliny a

kvasenia, ale barví zuby na ierno.

3) Sépia, pemza, raie oi at. sú vemi ostré a škodia sklovine.

4) Medicinálne mydlá sú alkalické ale samotne sa nemajú potrebova,

lebo sú pníliš alkalické a tým zmäkujú diasná, následkom oho diasná

asto krvácajú.

5) Kamenec (alum) bieli zuby, ale nií sklovinu.

6) Cukor sám neškodí, ale súc v ústach za dlhší as, podporuje kva-

senie a nií sklovinu.

7) Slabý roztok nadmangaanu draselnatého neškodí zubom, ale sil-

nejší roztok barví zuby.

8) Káfor (camphor) rozpúša sklovinu a dráždi diasná.

DOBRÉ PROSTRIEDKY.
I ) Krieda je slabo-alkalioká, preto neutralizuje kyseliny a podporuje

mechanické istenie zubov.

2) Borax primiešamý k zubným práškom (dva-tri procent) nielen neu-

tralizuje kyseliny v ústach, ale výborne pôsobí pri aftách (Aphta) v ústach.
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3) Tannin, myrrha, katechu, kino, matico at. potrebujú sa vo forme

výahov (tinktúry) a pridávajú sa k zubným vodikám; tannin, jako prášok,

z ktorého rozpúša sa jeden gram na sto gramov zubnej vody, pôsobí svie-

rave (sahajúco) na diasná a zabrauje hnilobu a kvasenie.

DOBRÁ ZUBNÁ VODIKA.
Vezmi Alkoholu 500 gramov

Tanninu ^ I gram
Oleja eukaliptového 3 gramy
Oleja z maty peprnej 5 gramy
TTiymolu 1 gram

Daj desa kvapôk do pohára vody a tým myj zuby, pomocou štetoky.

ZUBNÝ PRÁŠOK.
Spráškovanej istej kriedy 60 gramov
Medicinálneho mydla spráškovaného

(Medicinal soap powdered) 2 gramy
Anisového oleja (Oil of Anise) 8 kvapiek

Kto chce ma jednoduchý ale dobrý prostriedok, nech užíva prášku a

zárove zubnej vody thymolovej a síce tak, že dáme 10 alebo 20 kvapiek

thymolovej zubnej vody do pohára, do kvapiek namoíme štetoku prostred-

nej tvrdosti a hne ponoríme do prášku a zuby z predu a zo zadu od diasna

dolu i nahor, jeiko tiež i po korurtkách riadne vyistíme a po vyistení vezme-

me trochu rozriedeného thymolu do úst a ústa vykloktáme.

Úinok je trojaký: 1) Prášok istí

zuby mechanicky od šliamu atd*.; 2)

Thymolová zubná voda neutralizuje úst-

ne kyseliny a iné látky, zárove odd'alu-

je nerozpustené súiastky prášku, aby sa

kame netvoril a konene 3) Thymol
OBRAZ 1092. pôsobí výtene jako kloktadlo a istidlo
Zubná štetoka. ^^ ^^^^^

Stetoka na zuby má by prostredné tvrdá a nie príliš hustá, lebo zúbky
redšej štetoky aihšie vniknú do medzier, medzi zuby a do rýh zubov.

Konene pohovoríme o šparcháoch na zuby (tooth picks) . Najlepšie

šparcháe dávajú nám husie perá, lebo sa tak ahko nelámu, preto nezostávajú

medzi zubami a neporania diasno tak, jako ku príkladu drevené šparcháe.

Tvár šparcháov na zuby má by okrúhly a nie špicatý.

AHANIE ZUBOV.
Ziadon zub bez; príiny nemá sa aha a jestli bolí, má sa náležité šetri

a potom zaplombova. Jedon zub vlastný má väšiu cenu, jako sto umelých.

I dobre ošetrený a zaplombovaný Icore je výbornou oporou v ústach. Tak
isto dobré korene, dobre ošetrené, majú sa necha pod umelými zubami,

lebo dávajú umelým zubom lepšiu oporu a lovek môže lepšie kúsa; ale po-

trebno obEis tie korene podbrúsi; len špatné korene majú sa odstráni.

Jako zuby tak i ústa majú sa denne vypláchnu. V "Domácom Recep-



DOMÁCI LEKÁR A RADCA «tt

cm. TABUKA.

Krásne vlasy.
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táre" najdú sa mnohé recepisy poda ktorých môžete si takéto prostriedky

zhotovi alebo v bársktorej lekárni da pripravi. Treba pamäta, že ústa

sú najškaredejšou ÍEkstkou loveka a preto majú sa ustavine drža v istote.

PESTOVANIE RÚK.

Jednou z najpeknejších ozdôb nielen žien, ale i mužských, sú pekné, po-

zorne pestované ruky. Každá osoba môže ma pekné, biele ruky, jestli ich

nezanedbáva. Biela, mäkká ruika nevyžaduje mnoho pestovania, jestli je

asto a pelive dobrým mydlom mytá a obas istým olivovým olejom (Olive

Oil) natieraná a pred vlivom poasia chránená. Iná je to u žien, ktoré ažko

pracujú; ich ruky zíervenejú, koža stáva sa drsná alebo popukaná, niekedy

až do krve. Tomu však môžeme zabráni pri pilnej dbalosti a síce tak, ked

sa varujeme vychádzania na vzduch s mokrými rukami. Kde tomu zabráni

nemožno, alebo ke sú ruky drsné, už od prírody ervené, tam musíme sa

obráti ku prostriedkom, ktoré by chyby zmiernily.

Proti erveným a drsným, avšak

nie rozpukaným rukám, najlepším pro-

striedkom je natieranie olivovým ole-

jom a umývanie vlažným mliekom.

Ke sú ruky rozpukané, tu ani vaseli-

na, ani glycerín ani iné oleje nepomôžu,

ba ešte horšie boasti a kysanie chorob-

ných miest pôsobia. Rozpukané ruky

máme navlhova v teplom mlieku

(ke možno v kozom mlieku) ;
po

tomto umývaní a navlhovaní ruky sa

rýchle hoja a nabývajú bielos a pri-

rodzenú hladkos. Ke sú ruky pekné

a zdravé, udržuje ich krásu asté, oby-

ajné umývanie mydlom a frotyrovanie

flanelom alebo runíkom.

OBRAZ 1093.

Štetoka, nožnice a pilník na nechty.

Ku kráse rúk patria rozihodne tiež pekné, okrúhle nechty. Nechty sú

ozdoba, ktorú si môže dopria pri dobrej vôli každá ženská a nepotrebuje

k tomu len dobrú štetoku, nožnice a pilniek jaké vidíme na obraze 1093.

Neche nemá by príliš asto a docela krátko pristrihovaný alebo pilo-

vaný, naopak, pekný jeho útvar i tam, kde prirodzene ho nieto, možno do-

cieli, tam necháme neche rás alšie a len sa okrúhlo reže a pelive istí.

K peknému tvaru nechta prispieva jeho pestovanie dolu u korea. Tam má

by koža prsta, ktorá neche prerastá, vždy tupou stranou špiky noža opatrne

odstraovaná, t. j. koreu nechta shrovaná a tam potom tupou stranou nc-

žíka hladená. Takým pestovaním nabývajú nechty krásny mandlovitý tvar

a zostávajú ružové a hladké.
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OBRAZ 1094.

Manipulácia nechtov.

Po odstránení kože pri koreni nechta

manipulujeme neche i kožu prstami asi tak.

ako to vidíme na obraze 1094, aby polme-

siaik na nechte bol viditený a pekne itý.

Bradavice škaredia i tú naj peknej šiu

ruku. Bradavice nemajú sa rozškrabova

alebo poranením odstráni, lebo náhle z nej

kapne krv na iné miesto zdravé, tam sa tiež

utvorí nová bradavica. Mnohí odporúajú

silnú octovú kyselinu (Acetic Acid) jako pro-

striedok proti bradavicam, ktorou sa brada-

vice viac ráz denne pomocou malej štetoky

natierajú. Tekutina má sa len na samé bradavice pusti, aby nezachvátila okol-

né, zdravé miesta ruky, lebo by ruku spálila a boasti zapríinila. Tak iste

nesmie sa ruka, na ktorej sa bradavice natre kyselinou, do vody zanori alebo

vodou omáa, až neskoršie, ke už kyselina docela vyschla. Na vonkove

v letnej dobe najlepším prostriedkom proti bradaviciam je kvet z lastoviníka

(Swallow wort, Celandine), ktorý bradavice rýchle odstráni. (O bradavi-

ciach písal som i na inom mieste knihy. Vi obsah.)

Mede vredíky, nech sú to na tvári alebo na rukách, nemajú sa necha
"dozre" a odpadnú, lebo nechajú po sebe ierne nepekné bo>dky— ale mu-

sia sa opatrne istou šatkou (nie nechtami) vytisknu, aby krv z nich nepri-

šla na iné miesta a neutvorila tam nové vredíky. Po vytisknutí najlepšie je

miesto mydlom umy a zasypa ryžovou múkou alebo iným púdrom. Tým
bránime vniknutie neistoty na miesto, ktoré sa cez noc zahojí bez toho, aby

po sebe zanechalo stopy.

PESTOVANIE VLASOV.

Vlasy sú hlavnou ozdobou loveka. Ktorá ženská má pekné bujné vla-

se, mala by sa vynasnaži, aby si ich pelivým ošetrovaním až do smrti v pô-

vodnej bohatosti udržala. Koža na hlave je pôda, z ktorej rastú vlasy. Na
koži usadzujú sa rozliné neistoty a brudy a preto koža musí by mytá.

Ženské vlasy majú by aspo raz za mesiac dobre vymyté; umývanie vlasov

vykonáva každá ženská bu sama,

alebo dá si vlasy vymy u vlásenkára.

Vôbec je lepšie, ke si každá žen-

ská sama vlasy vymyje. K vymý-

vaniu vlasov potrebuje sa teplá, ale

nie horúca voda, dobré mydlo a

mäLkká štetoka, ktorou sa pokožka

na hlave dobre vymyje. Po umytí

majú sa vlasy studenou vodou vy-

pláchnu. Pri vyplachovaní vlakov

(jestli sú vlasy brunátne, temné, ierne), môže sa doda do studenej vody

nieo odvaru z kalzimusového korea (Acorus Calamus) a trocha kolínskej

vody; tie prostriedky dodávajú tmavému vleisu lesík a podporujú udržanie

pôvodnej barvy. Ke sú vlasy svetlé, používa sa pri oplachovaní málo od-

OBRAZ 1095.

"Obleená do dlhej noci jej temných
vlasov." (Tennyson.)
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varu z rebarbary (Rhubarb), ale odvar musí sa pripravi nie vodou, ale

bielym vínom (na pol kvarty vína bere sa jedna dobrá lyžka alebo dve re-

barbary a to sa varí za 1 minút) . Po takomto vyplachovaní, ke sa to

pelive koná, vlasy nadobudnú zlato-žltú, peknú barvu.

Ked* chceme aby vlasy boly hebké a 'k esaniu ahko poddajné, musíme

z asu na as (asi raz na týžde) natiera vlasy olejom a síce: temné vlasy

orechovým a jasné vlasy rezedovým olejom. Ktorá ženská má rada vlnasté

vlasy, nech ich nemastí ani olejom ani vaselinou. Také vlasy majú sa eisto

isteným, rozriedeným špiritusom navlhova, ale nikdy neslobodno to robi

hne pred kueraním (kaderaním).

Kueranie vlasov horúcim želiezkom je vlasom vemi škodlivé a zvláste

svetlé vlasy tým vemi trpia jako na vzraste tak i na lesku barvy a i samej

barve.

BARVENIE VLASOV.

Mnohé barvivá predávané v lekárach sú vemi škodlivé, ponevá ob-

saliujú olovené sóle alebo barvivá obsahujúce striebro. Tie látky pri dlhšom

upotrebovaní môžu sa dosta do tela a nakazi celý organismus. Dobré, ne-

škodlivé barvivo' dáva nám šava z borovníc, jako tiež odvar zo šupín vlaš-

ských orechov (Walnut), Barvivo robí sa takto: Nasbierame asi jedon funt

nedozrelých orechov, roztlieme ich a pridáme k ním štvr funta kamencu
(alum) dobre spráškovaného ; to všetko dobre rozmiešame, dáme do istého

hrnca a na to nalejeme jeden i pol funta olivového oleja (Olive Oil) a nechá-

me to stá za tri týždne. Potom môžeme vlasy natiera týmto olejom raz

denne.

íIíÉJ^^^Ih^
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ŠUPINY NA HLAVE.
Vypadovanie vlasov pripisuje sa zväša šupinám na hlave. Aby sa mo-

hlo tomu zlu odpomôc dajte si zrobi v lekárni nasledujúcu tekutinu:

Salicylic Acid 25 gr.

Dilute Alcohol 2 oz.

Glycerine 1 dr.

Resorcin 30 gr.

Water and Bay Rum q. s. 4 oz.

Tou tekutinou treba si hlavu každý de vymýva.

SHAMPCX) (ŠAMPU) NA VYMÝVANIE VLASOV.
Dajte si pripravi v lekárni

White Castile Soap 2 oz.

Water 48 oz.

Salt of Tartar 60 gr.

Powdered Borax 249 gr.

Bay Rum 6 oz.

SEA FOAM (MORSKÁ PENA).
Bay Rum 8 oz.

Alcohol 40 oz.

Glycerine 4 oz.

Tr. Cantharides Yl oz,

Ammonium Carbonate 1 80 gr.

Mix and disolve.

KUDERAVENIE VLASOV.
Kto chce ma kuderavé (kandraté) vlasy, môže užíva nasledujúcu

miešaninu

:

Powdered Borax |/2 oz.

Gum Arabic 1 5 oz.

Spirits of Camphor 3 oz.

Water 8 oz.

(Dissolve the solids in the warm water; when cool, add camphor.) Tým
sa majú vlasy vlEiži a papierom pokaderavi.

TONIC NA VLASY.
Quinine Sulphate 20 gr.

Bay Rum 1 oz.

Glycerine j/^ oz.

Tr. Cantharides 2 dr.

Tr. Capsicum 2 dr.

Rum (New England) 2 oz.

PESTOVANIE NÔH.
Zo sto osôb nenájdete desa aby sa opovážily pokáza svojim blížnym

zanedbeuié, zohyzdené nohy. Príina takýchto dhorých nôh je terajšia obuv,

tesné, zle priliehajúce topánky.
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OBR. 1098. OBR. 1099.

Zlá obuv.

OBRAZ 1100.

Zohyzdená noha.

OBRAZ 1101.

Modná obuv.

2eny nosia špicaté topánky s vysokými podpätkami (abcesami), v kto-

rých noha nemôže sa ani hnú; tu potom noha stane sa modro-badou, mäk-
kou a na mnohých miestach následkom tlaku, stáva sa koža žltou, tvrdou

Predávajú sa v lekárach i fFajstre, kuršky a iné vynálezy, ktorými si udia pomáhajú proti
kurým okám, jako to vidíme na obrazoch.

OBRAZ 1106.

Lieenie kurieho oka
poduškami.

OBRAZ 1108.

Lieenie oka poduškami.

Na otlaky kupujú sa tak zvané "Bunion reducers", ktoré možno kúpi v každej lekárni a pri-

kladajú sa na vypuklé asti nohy, jako je to znázorneno na obrazoch.

OBR. 1109. OBR. 1110.

Lieenie kurých ôk flajstrami, jaké

sa predávajú od 10 do 25c.

OBRAZ 1111.

Otlaky.

OBRAZ 1112.

Otlak na vekom
palci.

Sú i také kopytá, ktoré sú šroubami zaopatrené a na tie naahujú sa topánky ; takým spôsoboik

topánky sa rozširujú a noha volnejšie sa hýba v nich, jako to vidíme na obraze.

OBRAZ 1113. OBRAZ 1114.

Narovnávanie vekého paca pomocnými základkami.
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alebo povstanú otlaky, kurie oká, zapríiujúc boztóti, zapálenie okostice a

vypuklosti nôh, jako to vidíme na obraze I I 00.

Potom nastúpi potenie sa nôh, nepríjemný

zápach a iné neporiadky. Prílišné potenie sa nôh

rozmoí kožu, na ktorej asto vyskytujú sa i rany,

nesnesitené svrbenie a nevydržatený zápach.

Každá zdravá noha mala by by bez zápachu

a bez potenia sa, istá, slobodná od otlakov a

pekná, jalko ruka. Aby sme toho docielili, noha

musí ma povetrie, musí by umývaná, moená
práve tak jako ruka. Nechty na prstoch a na pal-

coch majú by pestované tak jako na ruke.

Neustále opakujúci sa tlak na kožu napomá-

ha tvorenie sa rohovej blany, ktorá viac a viac

do vnútra sa tlaí a takýmto spôsobom tvoria sa

kurie oká. Tu potom si udia pomáhajú rôznymi

spôsobami, zvlášte vyrezaním oka, avšak takouto

operáciou vyreže sa rohová blana a nezadlho zase

rastie.

Avšalk kým rohovitá blana nezmäkné tak,

aby sa odlúpila, a tým i kurie oko alebo otlcik

odstránila, kurie oká budú len zase rás a všetky

pomôcky proti kurým oikám a otlakom upotrebe-

né sú netrvalé. Najprv teda musíme sa postara

o vonú obuv, aby kurie oko sa zase nerozmohlo.

Na rozpustenie zrohovatelej klože odporúajú sa

rozmakané listy z breanu, ktoré sa na zachvá-

tené miesto priviažu. Tak isto pomáha odvar z preslioky, ktorý si zrobíme,

namoíme do neho handriku a tú na kurie oko obviažeme.

Jestli máte tak zvané mäkké kurie oká, ktoré obyajne medzi prstami na

nohe rastú, ite do lekárni a dajte si zrobi túto mas:

OBRAZ 1102.

Pekná, zdravá noha.

Ichthyol

Lanum q. s.

20 grains

1 oz.

To bude vás stá asi 25 centov. Potom kúpte si jednu baksiku plso-

vých obrúiek (Felt Corn Rings), ktorá stojí aisi 10 centov. Pred líhaním

vymote si nohy; omote plsovú obrúku vo vode a priložte si ju na kurie

oko; do dierky obrúky dajte trochu z masti tak, aby sa dosteJa na kurie oko;

obviažte lepacím fajstrom alebo handrikou aby plsová obrúka na mieste

zostala. Robte to každý veer a ráno odstráte. Opakujte za tri-štyri dni

t. j. až je kurie oko odstránené. Tá samá mas je dobrá i na rôzne kožné

choroby.
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OBRAZ 1108.

Protektor proti otlakom.

OBRAZ 1104.

Flajstre na nohy.

OBRAZ 1105.

Kopyto na
rozšírenie

topánky.

Mnohí udia ponosujú sa, že ich nohy bolia, pália, svrbia

at. Príina toho je zeuiedbanie Ipestovania nôh. Jestli chcete

ma zdravé nohy, musíte nohám venova asu a trpezlivosti.

Najprv kúpte si v lekárni 4 uncie borovej kyseliny (Boracic

Acid) rozpuste dve lyžiky tej kyseliny v jednej šialke vria-

cej vody, dajte to do lavóra a nalejte asi gallon vody tak tep-

lej, jako môžete vydrža. Mote nohy v tejto horúcej vode za

5 alebo 1 minút, osušte nohy runíkom a potom natrite ich

nasledujúcou masou, ktorú vám ktorýkovek lekárnik pri-

praví :

Lanolin

Menthol

Gum Camphor
Powdered Alum
Powdered Sulphur

Tanie Acid

4 oz.

20 grains

1 O grains

20 grains

20 grains

1 O grains

Mix.

Natieranie touto masou (massirovanie) má trva asi tri minúty a o
zostane na povrchu pokožky má sa runíkom odstráni. Robte to každý

vaar za dlhší as a v krátkom ase pocítite blahodarné úinky tejto manipu-

lácie.

(Iné rady a predpisy proti chorobám nôh nájdete na iných miestach

tejto knihy. Prezrite si obsah.)

ŽENSKÉ PRSE.

Krásne prsia udrží si ženská talk, jestli dobre živí telo a ke primerane

žije. Zvlášte ale udržuje pekné prsia voné, hlboké dýchanie a pohyb na

istom povetrí. Avšak celkovej kráse tela prospieva najviac asté kúpanie,

menovite v lete vo sviežej, studenej vode. Krém toho používajú dámy ku

zväšeniu krásy tela kúpele, do ktorých miešajú sa rôzne odvary z rozliných

rastlín a korienkov a síce: z maty peprnej, marienky, lipového 'kvetu a hlav-

ne z ružových listov. To všetko má by sušené a v mieškach do vody hodené

pred kúpaním sa.
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CIV. TABUKA.

OBRAZ 62S. znázoruje vývin ženských prs pomocou "Breast Developer" — a.

OBRAZ 524. Breast Developer a 525 mas.
OBRAZ 526. Rôzne obklady a pásy a 527. korsety, jaké sa užívajú ku naprosovaniu tela.

OBRAZY 528 — 630. Rôzne masky na tvár. Najprv sa tvár massíruje krémom, potom sa taká-

to maska na tvár priloží a nechá sa na tvári cez celú noc. Ráno sa tvár dobre umyje.

Ženské, ktoré majú ploché prse, pomáhajú si s tak zvaným "Breast

Developer"-om. Je to pumpka, ktorá sa priloží na ženskú prs, a tá sa po-

mocou pumpky pumpuje slúžiac pri tom manipulovaní jako masáž a po pum-
povaní obyajne natrie sa ps nejakým tukonn alebo masou.

Na mastenie môže sa upotrebi istý olivový olej, lanolin, alebo ka-

kaové maslo (Coconut butter).

AROMATICKÉ, LIEIVÉ VODY.

Najobúbenejšou oiletnou vodou je voda kolínska (Cologne Water) a

to všetkým právom. Jej vôa je vemi príjemná a mimo toho má tá voda
lieivú a oberstvujúcu silu a žiadna ženská nemala by by bez nej. Nielen

že je dobrým prostriedkom proti nervósnej boasti hlavy, ale primiešaná

denne pri umývaní do vody, alebo jestli sa s ou natiera mierne elo, sluchy

a prípadne i povrch hlavy, ona silí nervy a ple sa oberstvuje. Parížske

dámy denne pridávajú kolínsku vodou do vody, s ktorou sa umývajú.
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I ružová voda je vemi výborná a má pri kolínskej vode i tú výhodu, že

ple napína a tým znane je zjemuje. Ružová voda úinkuje vemi dobre

jako lieivá voda pri soslabnutí zraku. Vôbec odporúa sa oi ružo-

vou vodou umýva a v páde umdlenia zraku, oi na noc šatkou v ružovej

vode smoenou ahko pokry.

Mimo kolínskej a ružovej vody odporúa sa ešte Benzoeová voda, ktorá

však nie je lieivou vodou, ale len dobrou a spoahlivou vodou okrášajúcou,

lebo ple po jej užívaní je istá, jemná a krásna.

(Rôzne masti, krémy, vojavky a vodiky podávané sú v "Domácej Le-

kárni".)

NIEO O MÓDE.

Móda, ke ju pozorujeme tak, ako sa vo všednom živote javí a bez

toho, že by sme pátrali po jej pôvode, prezraduje dve podstatné vlastnosti.

Vidíme, že sa móda ustavine napodobuje a že sa neprestajne mení. Aj to

je známa vec, že každá zmena v móde nájde si hne napodobovateov a

pomaly veká as obecenstva, starí i mladí, ženské i mužskí nasledujú novú

módu. Je ona tedy v prvom rade zjavom spoloenským, ktorý na každý pád

riadený je istým dos prísnym zákonom. Zákon tento ustáli možno, ke
pátrame po tých príinách, ktoré pobádajú nás napodobova druhých udí,

ke hadáme tie príiny, ktorých následok je prenáramná premenlivos a

rozmanitos módy.

Bedliví pozorovatelia spoloenského života za hodné uznali pátra po

týchto piiíinách; ve nemožno taji, že znaná as udskej spolonosti,

zvláš ale t. zv. panský svet bezpodmienene korí sa móde a da jej predpi-

sov žije, obcuje a — |o je najvšeobecnejšie — da nich sa aj satí. Chýrny

anglický myslite Spencer vo svojom diele "Principles of Sociology" píše,

že pôvod módy korení sa hlboko v duši udskej ; pochádza z toho prirodze-

ného a loveenstvo udržiavajúceho veného pudu: zapái sa druhému po-

hlaviu a udrža tak udské pokolenie. A lovek, i mužský, i ženská, aby sa

zapáil, snaží sa napodobni druhých, vynikajúcejších, dokonalejších udí.

A ha tak hlboko korení sa pôvod módy, tak hlboko skrývajú sa príhiy jej

vzniku a života.

Da už citovaného uenca sú i druhé dve príiny, ktoré však bezprostred-

ne, teda ku nám bližšie, pobádajú nás napodobova udí vynikajúcich, po-

predných. A zaujímavé je, že príiny tie pochádzajú z dvojakej a to sebe si

odporujúcej snahy udskej duše: udia sneižia sa napodobni druhých, lebo

nechcú sa zda horšími od týchto, s druhej strany ale napodobujú aj chyby

a poklesky vynikajúcich udí, lebo zo samej úcty a i už z bázne pred nimi

nechcú sa zda lepšími. Tieto dve protivné snahy naraz xajnú úinkova v

udskej spolonosti a výsledok je všeobecné opienie.

Takto vzniká napodobovanie. Ale jakože sa stáva z napodobovania
móda tak premenlivá a rozmanitá? I to má svoju jednoduchú cestu. Vy-
nikajúci udia, za ktorými ostatní idú, chcú prirodzene zachova svoje pre-

dáctvo v udskej spolonosti a chcú sa líš od massy a zato — ako obyajne
aj zámožnejší — ustavine menia spôsoby svojho života, zvyky, t. zv. maný-
re, spôsoby obcovania a stále menia i spôsob obliekania sa, aby aj zovnútorne
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delili od ostatných a aby ich menej vynikajúci, menej zámožní nasledova,

napodobova nemohli. Tak sa chcú udrža vždy na povrchu, vyvýšení nad

ostatnými obyajnými "smrteníkmi". A tu potom sami a v ich službe sto-

jací vynachádzajú všelijaké novoty; tu už nie len zjemnený vkus, ale aj

márnivos a vrtochy majú slobodné pole. A vniká a vyvíja sa móda, zo

strany menej zámožných prinášajú sa asto preveliké obete, obete nielen

hmotné, peažité, ale aj mravné, o privádza neraz celé rodiny na vnivo.

Móda javí sa skoro na každom poli spoloenského života, ba ešte aj v

smýšaní celých tried udskej spolonosti, no nikde nejaví sa tak vypuklé,

priamo do oú bijúc ako — v odeve ženských. Satenie sa ženských ukazuje

nám najlepšie nielen to, aká je móda rozmanitá, ale i to, že aká je náramne

premenlivá. To je príinou, že ke poujeme slovo "móda", myslíme hne
na ženské a ich odev a že sa páni manželia a otcovia hne tak úzkostlivé za

vrecká lapajú.

O premenlivosti módy a s tým o premenlivosti vkusu, ktorý je hlavným

initeom pri tvorení nových foriem, spanilým itatekám nejdeme sa rozpi-

sova, ve z vlastnej zkúsenosti vedely by o tom viac poveda, než my.

Ako vo všetkom, tak i v móde, skryto síce, ale predsa vide stály pokrok.

Vkus udský stále sa tríbi, stále sa zjemuje a napreduje, ale nejde rovnou

cestou, lež vinie a krúti sa ako had v tých najrozmasitejších líniách a formách,

no pri tom všetkom bada snahu po pokroku, snahu po dokonalosti, ktorá

zamedzí zpotvorenie najdokonalejšieho diela prírody: krásy ženského tela.

STUDENÉ NOHY.

Mnohí udia trpia na studené nohy, užívajú rozmanité prostriedky, za-

hrievadlá, nosia vlnené punochy, ale nohy sú len i alej studené. Príina

toho je špatný obeh krve. Krv nielen vyživuje, ale i hreje a náhle osoba trpí

na chudokrvnos, alebo jestli je obeh krve dajakým spôsobom kazený, zaiste

budeme ma studené nohy a prostriedok proti tomu zlu, proti tej chorobe

lieku v lekárach nenájdeme.

Najlepším prostriedkom je studená voda.

Probujte asi tri razy denne nohy do studenej

vody zanori a potom ich massírova. Krém
toho vystavte nohy sa svieže povetrie, aby sa

im istého vzduchu dostalo. Nech vás dajaká

osoba chytí za nohy a drží ich v rukách za

chvíku tak jako to na 1116 obrazu znázor-

neno.

Dbajte o istotu nôh, dajte im zdravého,

istého povetria, jedzte pokrm, ktorý tvorí krv,

žijte tak jako príroda uí a zaiste zbavíte sa

studených nôh.

Sú i takí udia, ktorí na oko dos dobre zdravo vyzerajú a lovek by si

ani nepomyslel, že majú studené nohy. I tí trpia na dajaicé nemoce krve a

i tu zahrievadlá a mazadlá vemi málo budú pomáha. Správne prostriedky

sú povetrie, prechádzka, studená voda a správna výživa.

OBRAZ 1116.

Zahrievanie nôh rukami.





XL. KNIHA.

Z tajností našich

prababiek.

Návod ku lieeniu rozliných nemocí pomocou

jednoduchých, prírodných starodávnych

prostriedkov.

OBRAZ 1117.

POKROK.
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BÔ V PRSIACH.
Var bazové kvety v mlieku za tri minúty a pi z odvaru po šialo^e tri

razy denne. Alebo natri pijaí papier husím sadlom, pošuchaj papier ihlou

alebo špendlíkom, prilož papier na prse a vnútorne užívaj aj z púcnika, cu-

kerkandlom alebo mädom osladený.

KLANIE V PRSIACH.
Pi aj zo slezu, ráno i veer a na miesto, kde cítiš klanie, prilož si flajster.

ZÁDUCH — ASTMA.
Prikladaj na podošvy nôh hermanok v octe varený; pi aj z lipového

kvetu medom osladený; alebo pi aj rozmarinový, bukvicový, slezový alebo

bazový, ráno i veer. Užívaj bazový lekvár, ráno i veer.

NÁTCHA — KATAR.
Pi aj z bazového kvetu, mädom a cukrom dobre osladený. Var repu,

osla cukerkandlom a pi odvar tri razy denne. Alebo daj do ínskeho aju
jeden žltok z vajca, roztrep dobre a pi ráno i veer. Alebo var v pinte vody

figjy, hrebíek, sladké drevo a ervený cukerkandel a užívaj z toho 3-4 lyžky

ráno i veer. Potieraj prse mandovým alebo blahovistníkovým (eukaliptus)

olejom.

SLZOTOK — BELMO.
Korón kozlíkový, fialkový, omanový, verbenu, svetlík a vlašský kôpor

na drobno pokrájaj, zalej vodou, pridaj trochu káfrového liehu a prikladaj

na oi pomocou šatky. Alebo zrob si aj z rozmarínu, ruty, krvavníka, bazy

a z lipového kvetu, prece cez isté plátenko a zapus pár kvapiek do oí.

HMLA PRED OIMA.
Zapus dobre precedenú pelynkovú šavu alebo aj do kútikov oí na

noc. Umývaj oi svetlíkovým, polejovým alebo verbenovým ajom.

ZAPÁLENÉ OI.
Vymývaj oi svetlíkovým, ružovým alebo šaveovým ajom, namo do

neho šatku a prikladaj na oi. Zapus pár kvapiek dobre precedenej pelyn-

kovej šavy do kútikov oí. Alebo var aj z ervenej ruže, pridaj trochu

vína a cukru, prece cez istú handriku a zakvapkaj pár kvapiek do oí.

OSPANLIVOS.
Vezmi liek na preistenie žalúdka a krve. Pi aj z vlašského kôpru ráno

i veer. Prikladaj kvas s octom varený na podošvy. Alebo smiešaj rutu,

jalovec, káfór, so s ružovým octom a prikladaj na hlavu.

VŠI NA HLAVE.
Užívaj liek na potenie. Umývanie hlavy ajom z poného slezu. Alebo

var v lúhu rutu, pelynok a iernu emericu a tým odvarom hlavu si umývaj.

Smiešaj indiánske semeno (Semen Sabatiliae) s práškom na vlasy a tým po-

syp hlavu dva razy denne.
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BEZSENNOS.
Žuvaj anisové semeno. Pi aj z celerového semena alebo z bieleho maku.

Nezapomni si nohy vymoi pred spaním.

BESNOTA.
Drž napadnutý úd za nejaký as v studenej vode. Pi konvalinkový aj

a ním ranu umývaj. Pi rutový, rojovníkový alebo bukvicový aj a v om
omoenú šatku na hlavu prikladaj.

MELANCHOUA.
(Zádumivos — Zármutok.)

Uži liek na prehnatie. Pi dobré staré víno po pohárku dvakrá denne.

Užívaj liek na istenie krve. Vezmi v rovnakých iastkach rozmarínu, ro-

jovníka, volového jazyka a ružových listov, zrob si z tohoto aj a pi ráno

i veer.

SILITE HLAVY, MODZGU A PAMÄTI.
Pi rozmarinový aj s vínom smiešaný, ráno i veer a potieraj si ním

hlavu. Alebo zrob si aj z vlašského kôpru, materinej dúšky, konvalinky, ro-

jovníka a majoránu a užívaj ho ráno i veer.

NEMOCNÉ OI.
Chrá sa ostrých pokrmov, soli, octu, koreniva, cesneJcu, bravoviny,

rozpaujúcich nápojov, silného vína, pálenky, piva, mnohého plau, ítania

a bdenia.

LIŠAJ NA TVÁRI.

Umývaj tvár šaveovým ajom a v om omoenú šatku prikladaj na

tvár. Dobré služby koná i blenový aj.

VRÁSKY NA TVÁRI.

Umývaj tvár dvakrát denne polejovýrn, rozmarinovým alebo bazovým
ajom, do ktorého môžeš prida trochu citrónovej šavy.

BADÁ TVÁR.
Potieraj tvár ajom z fazuového kvetu. Alebo pi a> z bukvice a ním

tvár potieraj.

PEHY A PUPENCE NA TVÁRI.

Potieraj pehy šavou s bielej horici. Potieraj pehy zajaou krvou.

Omývaj tvár rozmarinovým a rojovníkovým ajom alebo s ajom z bielej

alie.

NEISTÁ FAKOVrrÁ TVÁR.
Umývaj si tvár asto odvarom z rozmarínu, bielej alie, rezetky a rojov-

níka. Omo šatku do odvaru a prilož na tvár ke ideš spa. Potieraj tvár

citrónom na poly rozkrájaným.
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PRESTRAŠENIE.
V ružovom octe šatku máaj, prikladaj na srdce a napi sa dobrého vína.

Pi aj s citrónovým octom, alebo rozmarinový aj.

ROZPÁLENIE PÚC — VYVRHOVANIE KRVAVEJ SUNY.
(Peripneumonia.

)

Užívaj aj na potenie. Potieraj prse káfrovým liehom. Pi ráno aj
z ruty alebo bukvice.

BÔ, PICHANIE PRI SRDCI.

Užívaj karmelitské alebo káfrové kvapky. Pi borakový, konvalinkový

alebo lipový aj. Var levandulu a hrebíky v octe, omo v tejto tekutine

runík a prikladaj na boliace miesta. Prikladaj citrónové korky v silnom

víne varené.

HNILOBA PÚC.
Var ernoby vo víne a pi dvakrát denne. Alebo pi aj z pretržníka.

HLÍSTY.

Pi pelynkový olej alebo cesnak v mlieku varený. Mo cez noc na krí-

žalky pokrájanú cibuu vo vode a pi viac razy denne. Alebo potieraj brucho

pelynkovým olejom a užívaj citvarové semeno. Po tých liekoch ke sa uží-

vajú veer, má sa vzia ráno lyžka ricinového oleja (Castor oil).

VETRY.
Dobré služby konajú nasledujúce výahy alebo tinktúry: Petržeový,

kmínový, anisový, jalovcový alebo koprový výah, jaký máš po ruke. Ko-

prový aj tiež dobre úinkuje.

SPUCHNUTIE BRUCHA.
Var rutu vo víne a pi za tepla. Alebo pi borakový aj a potieraj si

ním život; namo šatku do aju a prikladaj si ju na brucho. Pi aj z bielej

alie a potieraj si ním brucho.

BÔ BRUCHA.
Pi aj z vlašského kôpru a z modrej fialky. Uži 5— 10 Hoffmanských

kvapiek na cukre a opakuj o pol hodiny jestli treba. Pi aj z materinej dúš-

ky, poleju, slezového kvetu alebo z modrej alie.

NEURALGIA.
Zrob cesto z fazuovej múky, temiánu, (bieleho kadidla) a z bielku

z vajca, potri tým cestom šatku a prilož na vrch hlavy. Alebo potieraj hlavu

odvarom z modrej fialky pridajúc trochu káfru.

PRECHLADNUTIE HLAVY.
Prilož si na hlavu kmín s bobkom utlený a drž v ústach teplý ocot. Pi

aj 2 bielej alie ráno i veer a ním hlavu potieraj.
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BOLENIE CELEJ HLAVY.
Utl netresk a prikladaj na elo. Alebo stl spolu jalovec, kmín a so,

nalej na to octu, smiešaj a prikladaj na hlavu. Alebo užívaj aj z rabarbary,

ale len toko, aby si vždy mal ahkú stolicu. Blenový aj tiež zaháa boasti

hlavy ke sa s ním sluchy potierajú a šatka v om namoená na hlavU pri-

kladá.

ROZPÁLENIE HLAVY.
Potieraj hlavu káfrovým liehom; kúpaj nohy v teplej vode; potieraj

hlavu ajom z modrej fialky; utl cibuu alebo cesnak s octom a za tepla

prikladaj na podošvy.

ZÁVRAT HLAVY.
Pi ružový, rutový, šalviový alebo levandulový aj po pol šialke a ním

hlavu natieraj. Alebo umývaj si sluchy ráno i veer s karmelitskou vodkou.

Smiešaj tabak, kmín a kubebu dohromady a z tej miešaniny drž jednu as
v ústach.

NESMYSELNOS — ZBLÁZNENIE.
Pi aj z rojovníka ráno i veer a potieraj si ním hlavu. Alebo pi aj

z volového jazyka ráno i veer a prikladaj zelený, erstvo natrhaný na hlavu.

Bu mierny v pokrme a nápoji, uži nieo na prehnatie, asto posti a pilne

pracuj.

CHRASTY NA HLAVE A TVÁRI.

Potieraj chrasty citrónovou šavou alebo rojovníkovým ajom.

Lieh z omanového kvetu je tiež dobrý. Nasledujúca mas je vemi
odporúaná.

Prababská mas na chrasty:

Liadku bieleho páleného

(Burnt alum) 2 loty

Vitriolu páleného 2 loty

Smoly 2 loty

Silného octu 1 hobu
Masla starého 2 lyžky

Všetko dobre popraž a po vychladnutí natieraj si chrasty.

KAPRAVÉ — HNISAVÉ OI.

Caj z rozmarínu, bazového kvetu alebo z bielej alie zapus po kvapkách

do oí a prikladaj do aju namoenú šatku na noc. V Európe užívajú udia
istú mas, ktorú menujú "Ni na oi". Robí sa takto (Ni menuje sa v le-

kárstve "Nihil album") :

Masla neslaného 1 4 dekagramy

Titii preparovanej 35 gramov
ervených koralov, káfru, cukerkandlu

a ni z každého 8 gramov
Smiešaj, aby z toho itiás povstala. Z tej masti potri veer do kútikov
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oí, asi toko jako hrach a pred spaním mo nohy v teplej vode. StoHca má
by voná.

PLEálNA NA HLAVE.
Umývaj hlavu cibuovou vodou, rozmarinovým alebo aliovým ajom.

Var lopúchový kore v octe a tým hlavu natieraj.

BÔ V UŠIACH.
Drž uši v istote. Vezmi liek na prehnatie alebo klistýr. Vpus pár kva-

piek káfrového olejku do ucha. Jestli sa v ušiach nachádza voskovina, treba

si uši dobre vymy, alebo navštívi lekára, ktorý to vane urobí.

NEDOSLÝCHAVOS.
Vpus pár kvapiek do ucha z jalovcového, kôprového, annisového, ale-

bo levandulového olejku alebo nalej trochu na bavlnu a vlož do ucha.

ERVY V UŠIACH.
Jesitli lovekovi nieo do ucha vníde, dobre je zapúša pelynkovú alebo

rutovú šavu z erstvej rastliny alebo olejku z horkých mandlí. Šava z vlaš-

ského kôpru tiež je dobrá.

PRYŠTE V ÚSTACH.
Vymývaj ústa asto ajom z bielej alie, alebo smiešaj aj s mädom a

potieraj si vredovité miesta. Var šalviu s liadkom, pridaj mädu a po vy-

chladnutí umývaj si tým ústa.

ZAPCHATIE NOSA.
Pi aj z materinej dúšky; zrob mas z masla a z majoránu a namas si

nos vnútorne i zovnútorne. Jestli ti z nosa smrdí, namo bavlnu do terpen-

týnového oleja a vlož si ju do nosa.

VREDY— POLYPY V NOSE.

Vymývaj si nos koprivovým alebo rutovým ajom, ráno i veer, namo
v om bavlnu a vlož do nosa. Tak isto dobré služby koná aj z hadieho ko-

rea. (Avšak najlepšie bude, jestli pôjdete k dobrému lekárovi, ktorý vám
polypy odstráni bez všetkého namáhania a bôu. Vi polypy.

)

SMRAD Z ÚST.
. Žuvaj kore z tatárskeho zelia alebo citrónovú kôru. Pi aj z materinej

dúšky ráno i veer, vymývaj ústa ružovým, jahodovým alebo rojovníkovým

ajom.

BÔ ZUBOV A HLAVY.

Namo bavlnu v chrenovej šave alebo v káfrovom liehu a prilož na zub.

Alebo drž v ústach teplý isop s octom varený alebo rozmarinový lieh. Daj

do vrecka popola alebo soli, dobre to zahrej a prilož na líce. Zapus do zuba

pár kvapiek hrebíkového alebo hvozdíkového oleja.
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HNILOBA A KRVÁCANIE DIASE.
Rozpus bieleho liadku (Alum) vo vode, pridaj vína a tým vyplachuj si

ústa. Drž myrrhu asto v ústach. Umývaj diasna ajom alebo liehom z mo-
drej fialky a z ervenej ruže.

ZTRATA RECI.

Pi po aialke polejový, levandulový, majoránový, rojovníkový alebo kon-

valinkový aj. Máaj a potieraj jazyk ajom z lipového kvetu. Pi cesnakovú

šavu s octom smiešanú. Tri jazyk ajom z materinej dúšky. Zrob si pole-

jový aj s vínom a drž ho pod jazykom.

BÔ HRDLA.
Var šalviju, isop, ružový ocot s vodou, osla mädom a tou miešaninou

hrdlo vyplakuj. Pi šalviu vo víne alebo v pive varenú. Var v mlieku ub-
ík, odstav, namo handriku a prikladaj na hrdlo. Pi cesnakový aj a pri-

kladaj na hrdlo šatku v onn namoenú. Prikladaj na hrdlo kašu z prosa

v mlieku varenú.

zachrípnutie.
Var v mlieku figy, mäd, sladi a isop a pi odvar po šialoke, ráno i veer.

Var cukerkandl vo víne a pi ho za tepla, ráno i veer. Var vo vode anis, šal-

viu a isop, prece, osla mädom a pi ráno i veer. Daj do pinty piva er-

venej ruže, konvalinky, levandulového kvetu, rozmarinu a isopu, var za 5

minút a tým odvarom asto hrdlo vymývaj.

LÁMKA V RUKÁCH.
Natieraj si ruky káfrovým, mravenlovým, polejovým alebo bedrníko-

vým špiritusom a pi aj z niektorej z týchto rastlín po šialke, ráno i veer.

Alebo, zrob si fajster prababiek, ktorý sa takto robí:

Vezmi Smoly 4 uncie

vosku 1 unciu

sadzi z komína 1 unciu

anového oleja toko, aby z toho mas povstala.

Namaž plátenko a prilož na boliace miesta.

CHRÁKANIE KRVE.
Pi matu s octom. Pi aj z ježiny, ruty alebo z divizny. Pi surmikový

(antimóny) výah s jelením liehom smiešaný. Proti tvrdej stolici klistýr.

Kúpaj nohy v teplej vode. Starí udia dávali si na nohách žily otvára.

PÁLENIE SRDCA.
Užívaj každý de asi pol lyžiky z jelenieho rohá a pi aj s modrej fial-

ky alebo z bielej alie. Užívaj mierne preháacie prostriedky. Vezmi 5— 10

kvapiek Hoffmanských alebo Karmelitských, zamo v nich šatku a prilož na

srdce.

PICHANIE V BOKU.
Pi teplý anový olej ; silný lovek môže uži 1 lyžiek, ženy 4 lyžky a

deti Yl — 1 lyžiku. Pi bazový aj a prikladaj varené kvety na boliace
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miesta. Uvar anové semeno v kozom mlieku, potri na šatku a prilož na bok.
Pokrájaj figy na drobno, var ich v drevenom oleji, pridaj k ním málo mädu,
zrob fajster a prilož na bok. Smiešaj so s otrubami, vysuš na pekái, vsyp
do vrecka a prilož teplé na bok. Zrob si fajster z husieho sadla (šmalcu)
trochu mydla a mädu, potri na plátno a prilož na bok. Natieraj bok káfro-

vým liehom a po uschnutí tela prilož fajster.

SUCHOTY PÚC.
Zrob si aj z púcnika, veroniky a peažkových listov a pi ráno i veer.

Pi ráno i veer aj z modrej fialky. Pi erstvé, kozie mlieko hne jako je

vydojené asi po pol pinta tri razy denne. Potom nejedz ni za 4 hodiny ok-

rem cukerkandlu. Popíjaj denne trochu vína, prechádzaj sa na erstvom
povetrí, hlboko dýchaj a bu dobrej vôle. Prikladaj si na prse nasledujúci

fajster:

Fajster prababiek, proti šuchotám:

Vezmi Žltého vosku 3 uncie

Terpentynového olejku Y4 uncie

Anisového oleja J/g uncie

Všetky na ohni rozpus, potom namaž na papier a prilož na prse.

Smiešaj šavu z rekvy s mädom a užívaj vieckrá denne. Pi kozie

mlieko so šalviou varené tri razy denne. Prechádzaj sa v sosnových lesách.

Umývaj telo denne vlažnou vodou, do ktorej pridaj horkej soli (na gallon

vody 8 uncii soli).

ZATVRDNUTIE PEENE (jatíer).

Užívaj rabarbarový aj, aby stolica bola voná. Pi aj z jaterníka, buk-

vice alebo z cintarie s cukrom osladený. Chrá sa rozpaujúcich pokrmov,

nápojov, hnevu a starosti.

ZAPÁLENIE PEENE.
Vezmi raie oi na potenie. Užívaj olej zo sladkých mandlí a fialkový

syrup. Pi aj z bielej alie, máaj šatku do káfrového liehu a prikladaj ju

na boastné miesto.

ŽLTAKA.
Pi vo víne varené semeno z vlašského kôpru. Alebo zrob si aj z vlaš-

ského kôpru, isopu, ernobyu, boráku a bukvice a pi viackrát denne. Užívaj

šavu zo sviežej ustrúhanej mrkvy. Žlové kamene môžeme odstráni jestli

užijeme 3—4 žltká z vajec v horkej vode smiešané. Horká voda robí sa z

horkej soli, jednu unciu soli na pint vody. (Epsom salt.

)

ZAPÁLENIE ADVÍN.
Vezmi nieo na potenie a užívaj istú sanitru s dreveným olejom smie-

šanú. Pi aj z rerichy, modrej fialky a jalovca. Prikladaj pijavice na zapá-

lené miesta.
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REZÁK A BOASTNÉ MOENIE.
Nepi pivo, ani iné alkoholické nápoje. Ber sediace kúpele. Pi teplý

aj s mliekom varený. Prikladaj na mechúr cesnak s jalovcom utlený alebo

peenú cibuu. Pi aj z petržea, bukvice, poleja, cesnaku alebo konvalinky.

KAME V ADVINÁCH.
Užívaj hojne olivový olej a cukor so sladkými miandami. Pohryz kaž-

dý de na lacno 8— 12 jalovcových bobuliek alebo var jalovec vo víne a pi.

Užívaj na cukre 5 do 1 kvapiek retkvového, ernobyového, omanového,

brezového alebo bedrníkového liehu (Tinktúry.) Var petržeový kore vo

vode a jedz tak varený kore tri razy denne.

ZASTAVENIE MOU.
Ustrúhaj bielu repu na drobno, vytla z nej šavu a uži ju s vodou smie-

sanú. Var cibuu v drevenom oleji, potri tým šatku a prikladaj na bok

(teplú). Var v mlieku cibuu, petržeový kore pokrájaný a dobre utlené

jalovcove bobuky, pridaj trochu kmínu, potom nechaj vari za 5— 10 minút,

daj medzi šatky a prilož na bok. Pi boroviku dve lyžky tri alebo štyri razy

denne. Dobre robí aj z ernobyu, jalovca a koprivy.

MOENIE KRVOU.
Pi rabarbarový aj na prehnatie. Užívaj po šialke ráno i veer veroni-

kový alebo polejový aj.

ZTRATA MUŽSKOSTI.
Silné pokrmy; inný život, zvlášte vonkový; istá pitná voda; ráno stu-

dené kúpele. Jes s pokrmom mnoho horice, okolády, ryby, vajcia, ustri-

ce, rekev, chren, cibuku, repu, petrže at. Studené mokré obklady na

noc prikladané na pohlavné ústroje.

PRUH.
Pi aj z hustej apky, bukvice alebo poleja. Stl zajaie a kuroptvové

sadlo (šmalec) s erveným koreom, zrob z toho fajster a prikladaj na pruh.

Utl škorice s erveným koreom, daj lyžiku na pohár piva a pi tri razy denne

po poháre. Stl sanikl, slavník (Superb lily) a priesliku bahnästú s medve-

dím a veprovým šmalcom, zrob z toho fajster a prikladaj na pruh. Kúp si

dobrý pás u spoahlivého lekárnika alebo pora sa o tom s lekárom a nos

ho. Každý de opáš sa pásom, mas pruh líškovým sadlom a pi sanikl vo

víne a vode varený.

OPARENIE.
Plátenko d.o studenej vody namoené a na opareniny prikladané tíši

bô. Surové zemiaky alebo jablká ustrúhané a na cesto rozrobené a takým

spôsobom prikladané na opareninu vemi dobre úinkujú. Smotana s ano-
vým olejom smiešaná môže sa priklada na oparené miesto. Jestli je opare-

nie na prstách, ruke at. vstr ruku za chviku do dreveného oleja. Prilož

kapustu z beky na oparené miesto. Umývaj opareninu ajom z bielej alie

a v om moené šatky prikladaj.
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Fajster prababiek na opareniny a opáleniny:

Vezmi Vosku žltého 1 unciu

Masla nesoleného 1 unciu

Mädu 1 unciu

Husieho sadla (šmalcu) 1 unciu

Dreveného oleja 1 unciu

Zr.ob z toho fajster, namaž na plátenko a prikladaj na opareninu alebo

spáleninu.

VREDY — PUZGIERY, NA POHLAVNÝCH ÚSTROJOCH
MUŽSKÝCH A ŽENSKÝCH.

Do aju z ubíka, konvalinky alebo vlieho maku, máaj šatku a prikla-

daj na zachvátené miesta a umývaj ním úd. Ženy môžu upotrebi strieka-

ku, pomocou ktorej majú sa vystrieka ráno i veer.

VLK.
Spá slimákove škrupiny na prach, smiešaj ich s kuracím sadlom a pri-

kladaj na tvár. Umývaj tvár koprivovým odvarom a v om omoenú šatku

prikladaj na tvár.

PETEE.
Proti smädu pi škoricový aj s citrónovou šavou smiešaný. Dobre úin-

kuje i šaveový aj. Natieraj sluchy káfrovým liehom. Ke horúka po-

pustí, užívaj bezoardový špiritus (Bezoar tincture), poda predpisu a chrá
sa prechladnutia.

FRÍZLE.
Pi bedrníkový aj s cukrom. Drž sa v lahodnom teple a chrá sa pre-

chladnutia. Užívaj asto sanitrový prášok, raie oi a perlovú matku (Perl-

mutter) všetko dobre smiešaj.

PRÍLIŠNÝ POT TELA.
Pi rozmarinový alebo erveno-ružový aj a ním hlavu i prse asto umý-

vaj. Pi kávu na noc s práškom z jelenieho rohá a bazovú šavu. Zrob si

odvar z deha, korea lopúchového a jelenieho rohá, prece a pi na noc.

NEPLODNOS ŽENSKÁ A MUŽSKÁ.
Výborne úinkuje, lebo silí náturu, okoláda a balsom životný. (Vid*

Lekársky Receptár.) Neplodné ženy a mužovia majú užíva rojovníkový,

pasternákovvý alebo damiánový aj s vínom za niekoko týždov. Avšak

jestli nie sú pohlavné údy v dobrom zdravom poriadku, vtedy darmo budeš

sa namáha; najlepšie bude, ke sa dáš prehliadnu dobrému lekárovi. Va-

ruj sa prílišných rozkoší pohlavných.

PORAZENIE (Šak).
Smiešaj ustrúhaného chrenu i retkvy a tým porazené údy natieraj. Na-

tieraj zachvátené miesta koprivou. Prababky obyajne hne po porazení

potieraly údy vínnym špiritusom, hýbaly, triasly a štípaly chorého, aby ho

k životu privies mohly. Potom mu otvorily žilu na krku alebo na ramene.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 966

daly mu liek na vracanie, trely mu sluchy a nos ambrovým olejom, balsamom

alebo potieraly ho silnou pálenkou.

BÔ CHRBTA.
Potieraj chrbát výažkom z capieho nosa (Vi Herbár) a šatku v om

miáanú prikladaj na chrbát. Rozpus medvedie sadlo v pálenke a mas
chrbát. Utl jalovcu so sadlom, pridaj pálenky a dreveného olejku, smiešaj

na mas a nechaj dobre chrbát namasti, viackrát denne. Alebo smiešaj do-

hromady ,olej s bielej alie, šafran, nesolené maslo, kapunové sadlo, pálenku

a trochu káfru. Zrob mas, potri ou hrubú šatku a prikladaj na miesto, kde
cítiš bô. Fajster má by teplý. Tu je ešte jedna mas: Daj na panviku
banátskeho mydla, utleného jalovcu, masla a pálenky, smiešaj všetko na

mas, trochu povar, aby sa to dobre rozpustilo, potom prece cez plátno,

kým je mas teplá a nechaj si chrbát namasti.

lAmka v nohách.
Kúpaj nohy v teplej vode a potieraj ich káfrovým liehom. Zrob si aj

z lipového kvetu, poleju, bukvice alebo z modrej fialky potieraj si nohy a

latkami v om moenými obkladaj si ich.

OPUCHLINA NÔH.
Obkladaj si nohy lastoviníkom, alebo rutou soou a olivom dobre roz-

miešanou. ajom z capieho noska alebo slezu omývaj si nohy a obkladaj ich

latkami v odvaru namoenými,

ZÁCPA — ZATVRDNUTIE.
Užívaj aleo s mädom. Zrob si aj s cesnaku, rabarbary, slezu a bazy a

pi viackrát denne. (Môžeš k tomu prida pár sennových lístkov a mädu.

)

Kto chce ma regulárny žalúdok, nech sa privykne ráno na lacno vypi pohár

istej studenej vody a hne po jedení (fruštiku) nech ide na stoliku, i je

to potrebné alebo nie. Ktorí stále trpia na zácpu nech užívajú kyslé mlieko,

cmar, peené jablká, slivky a pri vekom zapení sennový list i rabarbaru,

jako aj.

KE, BOASTI, TRHANIE A LÁMANIE ÚDOV.
Varuj sa hnevu a nepi žiadne alkoholické nápoje. Natieraj údy káfro-

vým, omanovým alebo rozmajrinovým špiritusom alebo teplým zajaím sad-

lom. Kúpaj sa v dobre osolenej vode. Do silného aju z vlašského kôpru

a materinej dúšky daj pálenky alebo liehu a tým natieraj údy.

ZMRZNUTÉ ÚDY.
Namo ich do studenej vody. Prikladaj na odmrznuté údy repu bielu

dobre rozmakanú. Do aju z lipového kvetu máaj plátno a prikladaj na

odmrzliny.

NEISTÁ KRV.
Pi sassafrasový a rutový aj tri razy denne. Var mladé púky z chmeu

a užívaj ich s olejom jako šalát. Pi rojovníkový aj a jahody vo víne varené.
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RUŽA.
Utl na prach fialkový kore, fazuu a káfor, dobre rozmiešaj a posyp

tým práškom ružou zachvátené miesto. Namo plátenko do silnej pálenky

a prilož na ružu. Pi bazový a lipový aj s prídatkom pár sennových listov.

RAK.
Hne na poiatku raka, potri ho oviou žlou. Umývaj rakovinu a-

jom z erveného korea, z modrej alie alebo rozmarinu, máaj do neho šat-

ku a prikladaj na raka. Var orechový olej na železnej lyžke tak dlho, až dobre
zhustne a za tepla natieraj raka ráno i veer.

ŠKROFLE.
Naše prababky lieily škrofle slezovým alebo rojovníkovým ajom, do

ktorého daly trochu pálenky, máaly šatky do aju a prikladaly ich na škro-

foviny.

PÁLIVÉ VREDY.
Zrob silný aj z konvalinky, zlatých nitiek, arniky a jablníka, máaj do

aju šatku a prikladaj ju na vredy.

RANY.
Omo bavlnu v aji z bielej alie alebo ervenej ruže a prikladaj na ranu.

Vysuš rozmarín, zimolez alebo aloe, dobre utl na prach a ním posypuj ranu.

Alebo prikladaj na ranu aloe s mädom. Vymývaj ranu slezovým, priesli-

kovým alebo pelynkovým ajom a v om máanú handriku prikladaj na

ranu.

POTEŠITE ŽALÚDKA.
Daj do faše pelynku, cintarii, horcu, benediktu pár listkov senný a tro-

chu jalovcu, nalej na to pálenky alebo vína a nechaj stá za dva týždne.

Potom užívaj po pol poháriku malého, ráno na lacno i veer.

PRECHLADNUTIE ŽALÚDKA.
Var jalovec a kmín vo víne, namo do odvaru plátno alebo runík a za

tepla prikladaj na žalúdok. Pi aj z lipového kvetu alebo pelynku šatku

v om namoenú na žalúdok prikladaj.

ZÁHA.
Užívaj aj zo sladia a po jedení jedz horké mandle alebo jedno jablko.

Pi aj z modrej fialky. Uži na špiku noža sódy po každom jedení. Chrá
sa mastného pokrmu zvlášte bravoviny a alkoholických nápojov.

ZTRATA CHUTI K JEDENIU.
Jestli cítiš ažkos na žalúdku vezmi nieo na vracanie; rabarbaru na

preistenie žalúdka. Pi aj z horcu, pelynku a z iných horkých rastlín. Uží-

vaj hrebikový, zázvorový alebo anisový aj s vínom smiešaný a prevarený.

ROZŠÍRENIE ŽÍL NA NOHÁCH.
Daj si na nohách žilu otvori. Alebo postav pijavice. Zjily káfrovým

liehom natieraj. Jestli sa bojíš da žilu otvori, pi aj z horákového kvetu,

ráno i veer. Žily na nohách pekne si fášom ofašuj.
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ZLATÁ ŽILA.
Kvet levandulový, bazový a pšeniný chlieb daj do mešká, zaviaž a var

v mlieku za 1 O minút, potom prikladaj na zlatú žilu. Zrob si aj z herman-

oku, divizny a trochu cukru, všetko dobre rozmiešaj, preced* cez husté plát-

no a pomocou striekaky zastriekaj si to do riti. Prikladaj na zlatú žilu bie-

lok z vajca s liadkom biely dobre rozbitý. Užívaj aj z rebríka. Var rastli-

nu, tak zvanú volový chvost (Scoparia) s modrým listom (Blue bottle) vo

víne, daj do sedáceho kúpea a vykúpaj si zadnú as tela. Užívaj na lacno

pár krížaliek retkvy bez soli. Chrá sa kyslých, tvrdých, slaných a korene-

ných pokrmov a alkoholických nápojov.

VETRY — NADUTIE.
Užívaj anisový aj ; olej alebo aj z pomaranovej korky pomáha proti

vetrom. Pi aj hermanekový. Uži po pár kvapiek pomaranového alebo

citrónového oleja. (Na cukre.)

VODNATIELKA.
Užívaj pelynok alebo chren v pokrme a nápoji a po pár kvapiek káfro-

vého liehu na cukre dva razy denne. Pi aj z ernobya, vlašského kôpru,

bukvice alebo ruty. Máaj šatku do prieslikového aju a prikladaj na za-

chvátené miesta. Jestli je vodnatielka na nohách, mo bazu, chren a retkev

v pálenke a do nej máanú šatku obviaž na vodnatielkou zachvátené miesto.

VŠEOBECNÁ SLABOS.
(Starých udí.)

Lekárstvo tu mnoho nepomôže. Dobrý pokrm, dobré staré víno majú
sa denne užíva. Chráni sa takých jedál, ktoré môžu zapríini zácpu. Pri

vekých slabostiach dávali nemocným po 5— 10 kvapiek z pomaranového
liehu v studenej vode alebo na cukre. Dobré služby koná aj z erveného
korea ráno i veer pitý.

PADÚCNICA.
Pred nápadom utl žltú fialku na prášok a užívaj z neho viac raz denne.

Uži šavu z erstvých listkov trebuových a vínnej ruty. Pi aj z lipového

kvetu, bukvici, rojovníka alebo pelynku. (Elixir "Succus Passiflora" je výbor-

ným prostriedkom zvlášte u detí.)

HOSTEC.
Popol z bukového dreva, listie z mladej brezy a podbe, dobre sa zaparí

a prikladá na choré miesta. Naparova nohy da Kneippa. (Vi obsah.)

Jedz kúsky cesnaku ráno na lacno. Posyp bavlnu kalafoniovým práškom a

prilož si ju na nohu a obviaž. Vsyp do punochy nieo sirky, ráno, kým sa

obuješ. Zalej šalviu a rozmarin vriacou vodou, zrob obkladok a prilož na
boliace miesto. Daj do kvarty vína 4 uncie spráškovanej horice a nechaj

stá za týžde, potom preced' a pi po pohárku denne.

DOMÁCA MAS NA RÔZNE RANY.
Smiešaj dohromady 3 žltká z vajec, šialku mädu, sklenicu vína a pri

ustavinom miešaní lopatkou var tak dlho, až z toho bude hustá mas, ktorá

náhle vychladne, môže sa priklada na rany, vredy atd*.
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BÔ OÍ.
Umývaj oi celidonovou šavou. Šavu z cibule smiešaj s mädom a

vpus do oka pár kvapiek. Utl melonovú korku, oba do plátenka a prilož

na oi. Umývaj oi svetlíkovým, dobre precedeným ajom.

CHROBÁKY.
Mo pomaranovú korku vo víne za dlhší as, potom dávaj z tohto vína

pi nemocnému viac ráz denne.

LIEK NA VLASY, ABY NEVYPADÁVALY.
Utl petruškové semeno na prach a tým posyp hlavu ke ideš spa.

^rob silný aj z pelynku, šalvie, veroniky, materinej dúšky a rozmarínu a tým
ajom umývaj hlavu a vlasy.

BADÁ PLE (TVÁR).
Var petrušku, belicu a božie drevko vo vode a pi odvar ráno i veer.

OCOT ŠTYROCH ZLODEJOV.
Vezmi Púky z pelynku

Rozmarínu

Šalvie

Maty peprnej

Ruty

Levandulového kvetu

Cesnaku

Deha
Kalmusového korea
Zázvoru

Hvozdíkov
Muškátového orieška

Vínneho octa 2 kvarty

Pokrájaj korene, dobre všetko utl, polej octom, obviaž mechúrom a

nechaj stá na slnku za 1 2 dní. Potom prece cez plátno, rozpus 2 uncie

káfru v šialke špiritusu a pridaj k octu. Zlej do fašiek, dobre zaštopuj a

uschovaj da potreby.

Vo Francúzsku užíva sa proti cholere a epidemickým chorobám. Tým
octom možno sa umýva, po lyžikách ráno na lacno užíva, nos i ústa ním
natiera a v páde epidémie pri sebe nosi.

ZIMNICA.
Mo ierny piepor (zrnká) vo vode za 24 hodín a pred záchvatom uži

malý pohárok. Môžeš prida trochu pelynku alebo pelynkového aju. Vez-

mi po hrsti z nasledujúcich rastlín: pelynku, cintárii, hermanoku, prímetníka,

vratia, sladkého korea, var všetko vo vode a pi aj dvakrát denne. Utl
jeden muškátový oriešok na prach, pridaj v rovnakej miere liadku a var v

pive. Užívaj z tohto odvaru asi hodinu pred záchvatom.

ZIMNICA KAŽDODENNÁ.
Mimo vyššie opísaných liekov užívaj mannu, rabarbaru, sennú a cintá-

itu. Pi aj z materinej dúšky, bazy a pelynku.



DOMÁCI LEKÁR A RADCA 959

ZIMNICA TREAKA.
Pred záchvatom uži rabarbaru, pomaranové korky, trochu vínneho ka-

mea a chininu (Quinine). Pi pelynkový aj. Daj trochu káfru do pálenky

a ke zimnica nadchodí, vypi pohárok.

ZIMNICA ŠTVRTÁKA.
Proti štvrtáke pomáha aj z omanu, ekanky, jablníka, repíka pelyn-

ku a mhei. Zrob si aj zo všetkých alebo aspo z dvoch rastlín a pi tri razy

denne.

LIEENIE ŽENSKÝCH CHORÔB DA NASICH
PRABABIEK.

OHNUTIE MATERNÍKA.
Staraj sa o pravidelné mesané istenie a stolicu. Užívaj obmäkujúce

rastliny, ako hermanok, kmín, materník, veroniku atd'., var ich vo vode, pri-

daj k ním ružového mädu alebo málo sanitry a užívaj po lyžkách, kým bô
neprestane. Namo do vína rastlinu "ertovo lajno" zvanú, bobrový stroj

(Castoreum) a šafran a užívaj ráno i veer. Drž pred nosom lieh z jelenieho

rohá, Zapá muškátový orech alebo muškátový kvet a kä sa dymom.
Užívaj anisové semeno po pol lyžiky dvakrát denne. Pi rozmarinový, po-

lejový alebo ernobyový aj. Chrá sa hnevu a iných náruživostí, jako tiež

dvíhania, spadnutia, skákania, vemi páchnucich vecí, sladkých a vemi ky-

slých pokrmov.

PRÍLIŠNÉ MESANÉ ISTENIE.
Pi rabarbarový aj na preistenie žalúdka. Namo špongiu do horúce-

ho octa a prilož na žalúdok. Chrá sa kyslých a korenistých pokrmov.

ZASTAVENÉ MESANÉ ISTENIE.
Mladé dievky, ktoré ešte svoj as nemalý, nech si z toho ni nerobia.

Dospelé ženy, jestli nie sú v požehnanom stave, nech užívajú aj z poleja, cin-

tárii alebo sennových listov. Kúpa nohy v teplej vode, do ktorej zamiešame
horiného semena. Užíva aj z bielej alie, ernobya s aloeom smiešaný.

Chráni sa hnevu, jako tiež aj iných náruživostí, teplého chleba, prechladnu-

tia, pájov a tvrdých vajec. Najlepším prostriedkom je oceový prášok po
kávovej lyžke dvakrát denne užívaný, po om treba nieo vína popíja.

NEDOSTATONÉ MESANÉ ISTENIE.
Pred mesaným istením užívaj rabarbarový aj v menších dávkach a

lieky, ktoré boly opísané pri zastavení mesaného istenia.

SLOVO PRABABIEK KU TEHOTNÝM ŽENÁM.
Z poiatku vyživuj sa ahkými pokrmami a pomaly i k silnejším privykaj.

Chrá sa hnevu, žalosti, smútku, plau, vekého skákania, tancu, spad-

nutia, dvíhania atd*.

Pi dobré isté víno po malikom poháreku dvakrát denne.

Žuvaj asto citrónové jadrá, ale celé nepohltuj.

Jestli máš kaše, užívaj bedrníkový aj, ružový lekvár alebo fialkovú

šavu.
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Jestli más behavku, zrob si aj, ale len slabý z rabarbary a muškátového

kvetu.

Proti zácpe užívaj klystýr alebo slabý rebarbarový aj.

Jestli máš bô zubov poas tehotnosti, var hrebíky v silnom octe a ten

ocot drž v ústach za chvíku. Alebo smiešaj spráškovaného piepru (ierne-

ho) s bielkom, daj na bavlnu a prilož na sluchy.

Proti kaniu, boastiam hlavy a závratu v tehotnosti užívaj škoricový

aj s alkermešom a jedz dobre korenené jedlá.

Ke diea necítiš a obávaš sa, že je mrtvé, prilož hrianku chleba dos
teplú na pupok; ke je diea živé, bude sa ruša.

Hne pred pôrodom chrá sa nastydnutia.

Na poahenie pôrodu pi aj zo šafrému a z kláštorskej chvojky, alebo

aj z bielej alie, konvalinky a ruty.

Ke je plod mrtvý, uživaly prababky aj z bielej alie, jalovca, erno-

bya, at.

MAS NA BOUACE PRSE.
Vezmi v rovnakých iastkach bieleho vosku, sviského sadla (smalcu)

a neslaného masla, nechaj všetko roztopi a ke vychladne namaž ou piá-

tenko a prilož si na prse. Alebo rozpus biely vosk s anovým olejom na

ohni a pomocou šatky na prse prikladaj. Jestli sa na prsníku vred robí, po-

tieraj ho zajaím sadlom alebo prikladaj na prsník peenú, teplú cibuu.

NEMÁŠ DOS MLIEKA K NADÁJANIU?
Jedz asto šalát s varenou kuracinou a pi aj z vlašského kôpru ráno i

veer.

MÁS PRIMNOHO MLIEKA?
Daj si mlieko pumpkou vypumpova, alebo vyssa, uvar v octe kueravú

matu, dubeku a liadok, pridaj trochu vlašského kôpru, omo do odvaru

šatku a prikladaj na prse. To sa robí aj pri odluovaní dieaa, aby sa mlieko

ztratilo.



ZÁVERENÉ SLOVO.
"He that hateth correction, is a fool."

(Prísl.)

Koniac prítomnú prácu, nech mi bude dovoleno na tomto

mieste vyslovi moju najvrelejsiu vaku tým všetkým, ktorí mi

pri písaní a vydaní tejto knihy s ich radami, prácami, receptami a

hmotne pomáhali.

V prvom rade zaviazaný som vekou vakou všetkým tým

professorom, lekárom, spisovateom a redaktorom niektorých

novín, ktorých práce pri písaní knihy boly mi na vekej pomoci.

Srdené vaky vzdávame našim slovenským asopisom,

ktoré láskavé uverejovaly oznámenia o chystajúcom sa vydaní

tejto knihy a tak pomáhaly oboznamova rodákov o tomto ve-
kom diele.

Za povinnos si držím poakova sa pánu P. Jamriškovi,

majiteovi vekej kníhtlaiame v Pittsburghu, Pa., ktorý nebál sa

prevzia tlabu, väzbu a celú prácu spojenú s vydaním knihy a

za láskavé prevedenie úmornej korrektúry, ktorej venoval nmoho
svojho asu, vzácneho keuÉdému vedeckému pracovníkovi a s naj-

väšou vytrvalosou, oddanosou a obetavosou i pri tých najvä-

ších ažkostiach umožnil vydanie knihy.

Najsrdenejšiu vaku skladám mojim drahým a verným

priateom, ktorí ich aižko zarobenými peniaizmi prispeli k vy-

daniu mojich iných kníh, dajúc mi väšie summy na zaokrytie

útov nielen rytín (obrazov, ktoré ma stály skoro do $7000.00),

ale i tlaby mojich do teraz vydaných kníh. Sú to : Isidore a Jakub

Dudash, Albert Smudak, Paul Labuda, Michael Michalec, Štefan

Yarabinec, Jan Jurenka, N. E. Hill, Jos. Benus, môj zástupca v

Chicago, m., A. Asiulewicz, E. Jaworowski, Ben Piaskowski, pani

Geo. Závada, Paul Chlebina a S. Mockoviak.

Konene nemôžem zabudnú 'i na personál mojej kancel-

lárie a zvlášte vaka patrí slene Margite Laskey (stenografke)

a pani Frances Molyneipc, ktoré apráve slovensky nehovoria,

pomáhaly ml pri prepísaní rukopisov.

J. CARMEN.









JOZEF BENUS

S. MOCKOVIAK N. E. HILL
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853 Hystéria

852 Hladomor
853 Hladovitos
852 Hlasové sväzy

754 Hlava

656
581
581
41

340
805
758
645
534
705
803
645
644
741
664

645
646
645
166
87

. 87
302
768
355
799
27

871
875
597
407
646
871
550
114
906
829
489
160
215
59
29
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Hlava veprová, sekaná 773
Hlavátka cisárska 829
Hlavátka lesná 835
Hlavátka ploská 835
Hlavátka pologuatá 835
Hlavy bô 142, 287, 740
Hlavy polievanie 563
Hlavy rozpálenie 949
Hlavy prechladnutie 948
Hlavy vodnatielka 509
Hlavy závrat 949
Hlávková kapusta 781
Hlavné dutiny 57
Hlísty 360, 736, 741, 948
Hlistník 634, 646
Hlivy bez hluba 835
Hlivy s Klubom 836
Hloh ierny 646
Hltan 65
Hluchavka biela 646
Hluchota 351
Hmat 108
Hmyz v pivnici - 860
Hmla pred oima 946
Hnetenie 543
Hnev 374
Hniloba a krvácanie asien 951
Hniloba kostí 179, 331
Hniloba púc 948
Hnisavé oi 949
Hnisavé zapálenie kostného špiku 331

Hnojivá 606
Hodváb ierny, jako isti 850
Hoffmanské kvapky 724
Hoffmanské kvapky, silné 724
Hojenie rán 198, 747
Holubacina pre chorých 823
Holuby dusené 796
Horica 646
Horicový liniment 729
Horík 77
Horec 647
Horenie 80
Horká atelina 640
Horká jase 647
Horké rastliny do pálenky 880
Horký hríb 836
Horký kore 647
Horné okoniny 30
Horkya 836
Horúka mliena 492
Horúka (lieenie) 149
Horúka, poas šestonedelia 500
Horúka, poznávanie chorôb 148
Horúkový kore 647
Horúkovité zapálenie kostného špiku 331
Hostec 314, 316. 957
Hovädzia polievka ..j^ 763
Hovädzia sekanina 787
Hovädzie advienky 789
Hovädzie mäso, dusené 788
Hovädzí jazyk 789
Hovädzina dusená 774
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Hovädzina varená 774
Hraky 918,

Hrach 648, 778
Hrach s krupicami 783
Hrachová polievka 766
Hrb 333.

Hrdla zapálenie 247, 517
Hrdlový kore 648-

Hrebienok 648.

Hry 378
Hrianky s jazykom 772;

Hrianky s rozlinými masami 772:

Hríb horký 836.

Hríb obecný 835-

Hríbová polievka s ryžou 784
Hrková burina 647
Hrozienkový pudding 815.

Hrozna pestovanie 888
Hrozno 685.

Hrtan 59
Hrtanu zapálenie (recept) 750*

Hru teacia naplnená 792
Hrudný koš 30-

Hruškový kompót 813-

Huby 124, 826
Huby, jako sbiera 827
Huby, jako varivo 784
Huby jedovaté 339
Huby jedovaté, jako pozna 880-
Huby pražené 784^

Hus peená 795
Hus s nádievkou 79S
Husy, jako kmi 881
Husia tráva -. 64&
Husie drobky s ryžou 79S
Hvozdík 648
Hvozdíkový olej 709'

Ch.
Chabza (Beza) 621
Chámotok :. 432
Chámovody 42S
Charakter 376, 907
Chylus 85
Chymus 8S
Chinové víno 893
Chira^ra 314
Chytavé nemoce 170
Chlebíek biskupský 808
Chlebíek cisársky 80&
Chlebová polievka 764
Chlebová voda 82Z
Chlebový pudding 81S
Chlebový pudding s vínom 816
Chlieb 803
Chlieb, aby nesplesnivel 88S
Chlieb biely 804
Chlieb Grahamov 804
Chlieb žitný 803
Chlorové vápno 177
Chme obecný 648
Chodenie bosými nohami 556
Cholera 179
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Cholera detská 513
Cholera morbus (recept) 736
Cholerina 181
Chondron 355
Choroby duševné 300
Choroby, jako a po om poznávame 140
Choroby mužského pohlavia 421
Choroby mužských ústrojov pohlav-

ných 427
Choroby peene 222
Choroby, pri ktorých nesmie sa vo-

dolieba upotrebi 553
Choroby venerické 439
Chowder zemiakový 767
Chlorosis 468
Chradnutie 278
Chrákanie krve 951
Chráme dietky pred otravou 525
Chrapá jedlý 836
Chrasty na hlave a tvári 949
Chrbta bô 330, 740
Chrbtová kos 29
Chrbtovej kosti skrívenie 332
Chrchlanie krvi 246
Chrípka 181
Chrobáky 958
Chrobáky v koneníku 516
Chronické zapálenie peene 223
Chrumky 28, 59
Chrustavec 648
Chudí, o majú jes 120
Chudobka ^ 689
Chudokrevnos 312
Chudokrevnos (recept) 733
Chu 108
Chu osmažených zelenín 761
Chu zlá v ústach 332
Chvenie 543
Chvojka 649
Chvostenka 649

I.

Ibiš 649
Ibišová pasta 649
Idiotismus 303
lllusia 302
Imbecilita 304
Impotencia 435
Indiánska konopa 651
Indiánska strela 647
Indiánsky kališok 650
Indol 85
Influenza 181
lodid draselnatý - 703
lodina 340
Ircha - 54
Ischias 278
Iskry 923
Islandský moch 651, 822
Izbenné voavky 877

J.

Jablná voda 651
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blká zamrznuté 879
abiník 651
ablková polievka 763
ablková šava 820
ablková štrúda 811
ablková svarenina 817
ablkový kompót 813
ablkový pudding 815
ablo 651
ame 348, 653
ameová voda 822
ameové krupice 822
ágerský pudding 814
ahlica 619
ahody, zemné 653
ahodová svarenina 817
ahodová voda na umývanie pleti 869
ahodová vodika 873
ahodové víno 892
ako isti ierny hodváb 850
ako isti nože 850
ako isti škvrny od ovocia 849
ako isti škvrny na látkach 848
ako isti trstinové nábytky 849
ako isti vakové hodinky 850
ako chráni zeleninu proti slimákom.. 880
ako kmi husy 881
ako máme báda i deti majú hlísty 362
ako napravi zapáchajúce mäso 881
ako napravíme presolenú šunku 882
ako odháa myši 859
ako odstráni muchaince 849
ako ostri britvu 846
ako pomáha si telo proti zárodkom 175
ako pra vlnené látky 849
ako predís chorobám 114
ako pripravi konkrét (betón) 885
ako robi nálevy, aje at 608
ako robi nepremokavý papier 857
ako robi odvary 608
ako robi tinktúry 614
ako robi tintu na znaenie bielizni 863
ako robi vápenú vodu 750
ako rozozna staré vajce 882
ako sa hlas tvorí 109
ako sa chráni drevo pred hnilobou 880
ako sa má britva užíva 848
ako sa zachádza s ranami 198
ako sa zlepí fajka peovka 858
ako sbiera huby 827
ako uschova zeleninu 883
ako vznikajú nemoce 16
ako zadrža husie a veprové škvarky.. 883
ako zachova syr 860, 883
ako zachráni mlieko od zkysnutia 881
ako zastavíme krvácanie 196
alap 653
alovec 654
alovcové kvapky 726
alové osýpky 517
alša ierna 654
amelo 655
arabina 655
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Jase horká .., 647
Jasienka 654
Jastrabík 653
Jaterné škvrny 478
Jatrá teacie, peené 791
Jatrník 654
Javorový syrup 816
Jazvy 476
Jazvy, pehy (recept) 737
Jazyk 54, 62
Jazyk hovädzí 789
Jazyk hovädzí, dusený 789
Jazyk podrastlý 512
Jazyka zapálenie 233
Jazyková úzdika 54
Jazykový kore 54
Jazminová voavka 871
Jedy í 338
Jedlá múne 802
Jednoduché peivo 803
Jednorožec 655
Jedomar 653
Jele dusený 797
Jelení jazyk 655
Jelenina peená 796
Jemelo 655
Jeseter s majonézom 772
Jes, o majú chudí 120
Jes, o majú tlstí 120
Jes, kedy a koko 119
Jesuitský balsam 714
Ježina 655
Jockey Club 872
Jodoform 177
Judášnik 655

K.
Kainec 657
Kaka peená 795
Kädivá na vykúrenie izieb 877
Káfor 651
Káfrový lieh 726
Káfrový liniment 728
Kahanec 530
Kakao 128
Kakaové mlieko na tvár 865
Kaktus 656
Kalendár priebehu tehotnosti 482, 484
Kaleráby 782
Kaleráby so škopovým mäsom 784
Kalich 604
Kalich, ierny 829
Kalich, smrti 835
Kalmus 656
Kalórie 122
Kame v advienkach 266, 953
Kame v mechúri 267, 718
Kame žlový 752
Kame zubný 752
Kamene žlné 225, 752
Kamenec 738
Kamilky rímske 656
Kanál zažívací 61
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Kapaka 444, 741
Kapaka ženská 448
Kapor vyprážaný 797
Kapra samí 657
Kapravé oi 949
Kapucinka 836
Kapusta ervená 770
Kapusta kyslá s rybou 783
Kapusta kvasená, aby neplesnela 882
Kapusta plnená 783
Kapusta sladká so škopovým mäsom 783
Kapustnica 766
Karbaníctvo 378
Karbolová kyselina 340, 708
Karbunkl 321
Karfiol smažený 781
Karfiol s mäsom 781
Karlsbadská so, umelá 861
Karmelické kvapky 726
Karmin tinta 863
Karoba 656
Kartovanie 378
Kaša s mäsom alebo bez neho 781
Kaša zemiaková 779
Kaše 242
Kaše nervosný 737
Kaše somársky 520, 748
Kaše suchý 737
Kaskara amarga 657
Kaskara sagrada 657
Kaštan divý alebo koský 658
Katar 215, 728, 946
Katar riev, chronický a náhly ....215, 216
Katar hrtana, chronický a náhly 242
Katar materníka 471
Katar moového mechúra 268
Katar nosa, chronický a náhly 243, 244
Katar oí 349
Katar v ústach 517
Katar žalúdka, chronický a náhly 216, 217
Kathodon 581
Káva 128
Kore 658
Kazík 77
Kedy má šestonedieka opusti poste 501
Kedy máme jes 120
Kedy sa užívajú studené obklady 567
Kedy sa užívajú teplé obklady 567
Kýelné kosti 31
Kýelný rheumatismus 746
Kyjanka ervená 837
Kyjanka žltá 837
Kyla, mudná 438
Kino 658
Kyselina karbolová 340
Kyseliny: sirková, solná, dusiná, ako

jedy 340
Kyslík 77
Kissingenská so, umelá 861
Kláštorská chvojka 649
Kladivo 51
Klanie v prsiach 946
Klapky srdca 58
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Klbásy zkazené, jako jedy 340
IKlbové kosti 30
Klebetníctvo 377
Klepanie 543
Kleptomania 306
Klima 136
Klimatické lieenie 136
Klinek 648
Klinopad 657
Klitocyby 836
Kloktadlo hrdla a úst 716
Klopanie srdca, silné 251
Kúová kos zlomená 206
Klzok 836
Kmín 658
Kazské klobúky 629
Knédliky zemiakové 770
Knédliky bité 770
Knédliky jaterné 769
Knédliky múne 769
Knédliky pražené 769
Knédliky ryžové 769
Knédliky s modzgom 769
Knédliky so sušenými slivkami 802
Knédliky Viedenské 770
Knédliky vsádzané 768
Knédliky zemiakové so špinátom 779
Knédliky z jabk 811
Knédliky z mäsa 768
Knédliky z pohánkovej kaše 769
Knédliky žemové 770
Knédliky zo zemiakov 768
Kneipp .--- 552
Koonina erešová 817
Koonina jablková 817
Koonina hroznová 817
Koonina slivková 818
Kooniny ovocné 816
Kocúrnik 657
Kojencov nezáživnos 511
Kojenie dieaa 507
Koketky, jako manželky 407
Kokky, mikrokokky 171
Kokorak - ..--. 660
Kokoška 658
Kokotica 657
Kolá plodový 497
Kolenová iapka, zlomená 206
Kolien polievanie 565
Kolika 218, 750
Kolika revná 218
Kolínska voda 864
Koko, kedy a o máme jes 119
Kolocier 660
Kolokvint 659
Kolomaž, lacná 857
Kolumbový kore 659
Komanica lekárska 660
Komáre zahna 860
Komáry 366
Kompóty ovocné 813
Kompressy 569
Komu škodia parné kúpele 573
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Koneník 66
Konitrud 660
Konkrét, jako pripravi 885
Konštituné nemoce 312
Kontrolovanie svalov nervové 110
Konvalinka 661
Konvalinkový brilliantin 847
Kopinka 661
Kopytník 661
Koprinus 837
Kôpor 661
Kôpor vlašský 661
Kopriva lesná 662
Kopriva obecná 662
Koprivka 322
Koprivové víno 898
Kore 599
Kore anjelský 617
Kore ierny 638
Kore horký 647
Kore horúkový 647
Kore hrdlový 648
Kore indiánsky 647
Kore rastlín 599
Kore sladký 690
Kore Sv. Ducha 617
Kore zlatý 696
Koreniny 127, 761
Korenisté víno 822, 894
Koriander 662
Korytnaková polievka 767
Kôrnatenie tepien 253
Koruna 604
Kosatec 668
Kosmetika 925
Kos chrbtová 29
Kos krížová 29
Kos mrtvá 331
Kos prsná 30
Kosti 27
Kosti hlavy 29
Kostí spojenie 28
Kostí hniloba 179, 331
Kosti trupu 29
Kostí zlomenie 204
Kostijed 179
Kostík - 77, 340
Kostival 662
Kostoliek 663
Kostra 27
Kotlety z teaciny 823
Kotletky bravové 790
Kotletky škopové, smažené 793
Kotletky škopové so smetanou 793
Kotletky viedenské, teacie 791
Koviáš 664
Koža 54
Koža, jako ústroj ochranný 131
Koža rozpraskaná 326
Koža, jako sídlo telesného citu 131
Koža suchá, o znaí 147
Kože pelivos 131
Kože svrbenie 749
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Koziarka 836
Kozliek 662
Kozlík 662
Kozlík americký 662
Kožné nemoce 320
Kráovský prášok 87S
Krátky dych 711
Krátkozrakos 349
Kr kýchací 280
Kr lýtka 280
Kr žalúdkový 219
Ke 279
Ke detské 514
Ke epileptické poas tehotnosti 489
Ke údov 955
Ke v žalúdku 711
Krohoj 675
Kové kvapky 724
Krehká vba 695
Krém, jednoduchý domáci 870
Krém na tvár 865, 928
Krém obmäkujúci 865
Krém Serail 929
Kremík 77
Kretinismus 303
Kriesenie zdanlivé mtvych 158
Kristus, jako lekár 13
Krivda 918
Krivica 523
Krížová kos 30
Krížové korene 659
Krkavica 37

Kroketky z drúbežných zbytkov 795
Krtiník 663
Krup 523
Krušina obecná 664
Krv 87
Krv neistá 955
Krvácanie a hniloba asien 951
Krvácanie pri zlatej žile 202
Krvácanie z materníka 202
Krvácanie z mechúra moového 202
Krvácanie z nosa 201
Krvácanie z púc 202, 245, 378
Krvácanie z vonku 202
Krvácanie zo žalúdka 202, 219,

245, 718
Krvavá puchlina 510
Krvavý prítok hlavy 510
Krvavník 665
Krvistite 728
Krve chrákanie 951
Krve otrávenie 738
Krvný kore 663
Krvoistite, dobrý 728
Krvou moenie 269
Krve istenie 96
Krvné telieska 87
Kto bol Kneipp 552
Kubeka 665
Kuderavenie vlasov 937
Kuchárka domáca 757
Kuchárske prikázania 758
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Kuka, predná a zadná 428
Kuklík 659, 664
Kukuka 665
Kulhanie detí 524
Kúpanie nôh 561
Kúpanie rúk 560
Kúpe 132, 530
Kúpe celý, vlažný 558
Kúpe elektrický 583
Kúpe na nervy 560
Kúpe oný 560
Kúpe parný na trstinových sedacích

stolikách 577
Kúpe prababiek 870
Kúpele 557
Kúpele iastoné 559
Kúpele poloviné 558
Kúpele teplé, celé 557
Kura s ryžou 795
Kuracia polievka 76S
Kuracina 823
Kuracina peená pre chorých 823
Kuratá peené 794
Kuratá vyprážané 794
Kurdej 219
Kurí mor - 665
Kuria apka 659
Kuriatka 837
Kuriatka ervené 837
Kurie oká 322
Kurimor ervený 660
Kuríslep 660
Kuže nebeský 877
Kuže Parížsky : 877
Kužele ierne 876
Kvajak 664
Kvapky Hoffmanské 724
Kvapky horké 724
Kvapky Hunnové 727
Kvapky jesuitské 725
Kvapky karmelitské 726
Kvapky kové 724
Kvapky madrové 745
Kvapky materinské 725
Kvapky na boliace oi 738
Kvapky nervové 725
Kvapky pelynkové 679
Kvapky proti behake 727
Kvapky proti boastnému isteniu 724
Kvapky proti kašu 727
Kvapky proti kolike 728
Kvapky proti malárii 717
Kvapky protikrové 704
Kvapky proti rheumatismusu 726
Kvapky proti vracaniu 723
Kvapky proti zapáleniu ucha 143
Kvapky protizimniné 728
Kvapky vetrové 725
Kvapky žalúdkové horké 725
Kvapky železné 72l6

Kvapky životné 181
Kvasnice zo zemiakov 884
Kvassia 664
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Kvet lipový , 666
Kvety 604

L.
Labyrinth

Laník
advienky 68, 111, 266,
advienky hovädzie
advienky s modz^s^om
advienky s omákou
advienkový liek 739, 741,
advín zapálenie 270,
ahkovernos
Lait virginal (panenské mlieko)
Lakomstvo
alia biela

alia modrá
Lámanie údov
Lámka v nohách
Lámka v rukách
an
Laudanum (jako jed)

Láska
Lebka
Lekárnictvo
Lekársky receptár

Lekvár, pomaranový
Lena (šošovica)

Leotia

Lepidla

Lepidlo na mramor
Lepidlo na pukliny malty v múroch
Lepidlo na železo

Lepra '.

Lesk linolea udrža
Leštenie niklovaných predmetov
Leštidlo na podlahu
Leucorrhoea
Levandula
Lieberkuhnove krypty
Lieenie chorôb, bleskurýchle
Lieenie duševných chorôb
Lieenie elektrinou

Lieenie klimatické

Lieenie náruživosti

Lieenie svetlom

Lieenie vodou
Lieenie vodou da Kneippa
Lieenie ženských chorôb da našich

prababiek
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

eivé návody
eivé vody aromatické
eivých rastlín pestovanie
eivých rastlín spis

eh
eh na vlasy, aby nevypadávaly
eh proti šupinám na hlave 866,
ek advienkový 739,
ek na boliace prsia u žien

ek na vši 744,
ek proti rvotoiu
ek proti chorobám srdca
ek proti kývaniu sa zubov

53
66

270
789
773
789
744
952
918
873
376
666
668
955
955
951
666
340
379
29

700
700
818
778
837
857
857
859
858
182
878
856
855
466
666
66

710
308
580
136
381
585
550
554

959
140
941
604
615
127
958
847
744
744
860
882
748
752
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Liek proti nevedomosti 8
Liek proti pijatike 745
Lieky alterativné 703
Lieky antiseptické 704
Lieky na mo ženúce 706
Lieky uchavé a šupavé 877
Lieky na potenie 740
Lieky na prehnatie 705
Lieky omamujúce 707
Lieky protihnilobné 704
Lieky protikašové 706
Lieky protikrové 704
Lieky tekuté 707
Lieky na vracanie 706
Lievance 812
Lilaková voda, voavá 864
Lilaková voavka 871
Lymfové cievy 40
Lymfové žlázy 92
Lymfových žláz zapálenie (náhle a

chronické 233
Liniment arnikový 729
Liniment dráždiaci 729
Liniment chloroformový 730
Liniment horicový 729
Liniment káfrový 728
Liniment mentholový 729
Liniment rýchlohojitený 729
Lipa 666
Lipomy 354
LiSaj 324. 741
Lišaj mokrý 324
Lišaj na kožke mužského úda 324
Lišaj na tvári 947
Lišaj šupinatý 321

Lišaj vo fúzoch (barbiersky) 323
Liskavé šaty 884
Lysol 177
Listy 601
Liška 838
Lyžinik 665

Lobelia 666, 746
Loboda, ervená 669
Lodyha 600
Lomikame 622
Lopatka zlomená 205
Lopuch 666
Lopuch, žltý 691
Losos peený s majonézom 798
Lošák biely 836
ubik 666

udská povaha 412
udské šastie 902
udské telo je obec buniek 75
Lúh 339
ulok 682

Lumbago 330, 741
Lunatenka 668
Lupia, peená 797
Lupia, varená 798
Lupus 190
ví zub 679
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M.
Macassar olej na vlasy 874
Maí pysk 668
Madeiro víno 895
Madrové kvapky 745
Mayonéza 801
Majorán 669
Majoránka 669
Májovka 838
Mak 669
Makarony 770
Makarony so syrom 803
Mäkká torta 807
Mäkký anker 450
Maková mas 731
Maková torta 805
Malaga víno 895
Malária 183
Malária (recept) 739, 741
Malé osýpky 518
Malina 668
Malinová šava 819
Malinová svarenina 817
Malinové víno 893
Malomocenstvo 182
Malpigliová vrstva 54
Malva 670
.Mandle 62
Mandragora 670
Mandle sladké 670
Mandle tvrdé 517
Mandové bozky 809
Mandové piskoty 808
Mandové rožky 808
Mandové vence 807
Mango 669
Mánia 305
Manzanita 673
Manželstvá, nešastné 404
Manželstvo 410
Manželstvo a pohlavné choroby 413
Marasmus 838
Marcipán 808
Marienka 669
Márnotratnos 918
Máš primnoho mlieka 960
Mäsa, údené 125
Mäsa, varené 774
Masáž 542
Masliak 838
Maslo a syr 126
Maslo, jako liek 755
Maslo stuhlé napravi 885
Maslo umelé, jako robi 879
Maslové cesto 809
Mäso 125
Mäso chutné zo zbytkov 774
Mäso okorenené 787
Mäso rastlinné (huby) 826
Mäso v lete zachova 880
Mäso zapáchajúce, iako napravi 881
Mas aromatická, nervová 730
Mas blenová 626
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Mas domáca na rôzne rany 744
Mos domáca, rodinná 744
Mas drakova 641
Mas durmanová 642
Mas elektrická 731
Mas karbolovú, jako robi 744
Mas maková 731
Mas mädová 730
Mas medveová (pomáda) 874
Mas múna na spáleniny 731
Mas na boliace prse 960
Mas na ervené ruky 866
Mas na pehy 731
Mas na popukané alebo omrazené

ruky a nohy 731
Mas nechtiková 676
Mas nervová 730
Mas pre takých, ktorí musia mnoho
chodi 730

Mas proti svrabu 730
Mas sirková 730
Mas vajcová 755
Masti 709
Máta koská 672
Máta kueravá 672
Máta peprná 672
Mátenik 673
Materina dúška 672
Materinský aj 674
Materník 456
Materníka katar .^. 471
Materníka ohnutie 476, 959
Materníka spadnutie 475
Materníka zapálenie 752
Matiko 673
Matový olej 708
Mazadlá, nátery, rôzne 856
Mazadlo na otlaky .._-.^- 748
Mdloby 280, 712
Mdloby poas tehotnosti 488
Mechúr moový 69, 268
Mechúrik žlový 67
Meik 674
Med 753
Med, ako silite 754
Med, jako preisujúci prostriedok 753
Med, jako ochranný prostriedok 754
Med, jako pokrm detí 754
Med proti bezsennosti 754
Med proti difterii 753
Med proti hlistám 754
Med proti kašu 753
Med proti kataru priedušnice 754
Med proti vnútorným nemociam 754
Med proti oným chorobám 754
Med proti vredom 754
Med proti zašlianiovaniu 754
Med tíši žíze 754
Medenka, jako jed 340
Medová mas 730
Medový flajster 754
Medový ocot 900
Medovina 894
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Medovinky 807
Medovník 809
Medovník eský 811
Meduka 674
Medvedica 674
Medvedová mas (pomáda) 874
Megalománia 306
Melanchólia 304
Melón, muškatálový 771
Menorrhagia 464
Menštruácia 460
Meritka 701
Mesané istenie 460
Mesané istenie (recept) 740
Mesané istenie, boastné 461
Mesané istenie, prílišné , 464
Mesaného istenia zastavenie 464
Mesiaik 676
Metoda kriesenia da Dra. Sylvestera 161
Mydlo doma robi 856
Mydlo nevarené 856
Mydlo tekuté k holeniu 847
Mydlovník 668
Miecha 44
Miechové nervy 47
Miecha predžená 44
Miery tekuté, suché 701
Miernos a daritenos 904
Miešaniny 608
Migréna 292, 718
Mihalnice 49
Mikróby 170
Mikroparasity 170
Mimovone moenie detí 515
Myomy a fibromyomy 473
Myrta 673
Myrtol 673
Myrtová tinktúra 708
Myši, jako odháa 859
Mlanie 918
Mlie 679. 839
Mlieatina 85
Mliena horúka 492
Mliena polievka 763
Mliene ziabre 515
Mliene zuby 61

Mlieny cukor 705
Mlienik 663, 675
Mlieka príchod 500
Mlieka zvyšok 500
Mlieko 125
Mlieko, Jako kosmetik 930
Mlieko, jako pokrm 125
Mlieko kakaové na tvár 865
Mlieko od zkystnutia, jako zachráni— 881
Mlieko panenské 865
Mlieko ružové 873
Mlieko vlie 693
Mo 264
Moa zkúmanie 265
Moenia pravidelnos 138
Moenie detí, mimovone 515
Moenie do postele (recept) 739
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Moenie krvou 269
Moenie nôh (kúpe) 132, 561
Moí, poznávanie chprôb po 153
Moovina (Urea) 111
Moopudný aj Dr. Hoffelanda 715
Moovej trubice zúženie 445
Móda 942
Modrá tinta 863
Modrák '. 668
Modrín 674
Modzgové blany 43
Modzgové nervy 45
Modzgový kme 43
Modzgový pláš (kme) 43
Modzog 43
Modzog malý 44
Modzgu prekrvenie 293
Moch pri odkladaní zeleniny na zimu 879
Mochna husia 675
Mo 365
Mo suchý 365
Mole, jako znii 859
Mole v kobercoch 859
Morálna hygiena a daritenos 906
Morka peená 794
Morphinismus 343
Morphium, jako jed 340
Morská pena 937
Morská riasa 675
Morský úpor 673
Morských rýb, prípravy 799
Mortadelly 771
Mošúsová voavka 872
Mramorových vecí, istenie 849
Mrazenie v tele, o znaí 147
Mrkva divá 673
Mrkva s hovädzinou 782
Mra 365
Mrtvá kos 331
Mrtvica 285
Mrtvica (rady) 167
Múeka 673
Múna mas 731
Múne jedlá 802
Mucha širitekou nákazy 132
Muchaince, jako odstráni 849
Muchy 366
Muchy vyhna z obydlia 860
Muchotrávka 838
Mura 214
Muškatálový balsam 714
Muškatálový melón 771
Mušová dusenina (clam cho'wder) 799
Mužíek 670
Mužská slabos 435
Mužskosti ztrata 953
Mužský úd 427

N.
Nádievka k morke 795
Nadmangaíían draselnatý 709
Nádory 354
Nádory varlat 429
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Nadragua 339, 675, 682
Nadutie 228
Nadutie, vetry 228
Nahováranie 920
Nahovorenie 404
Najväší vrah loveenstva 440
Nákazlivé nemoce 170
Nákypy (puddingy) 814
Nákova 51
Nálevy, jako robi 608
Námel 692
Naparovanie hlavy 573
Naparovanie nôh 577
Naparovanie nosa a uší 577
Naparovanie v skryni, úplné 577
Náplasti 852
Nápoj chladivý pre chorých 822
Náprstník 675
Nard 675
Náruživosti 370
Následky nepravidelnosti stolice a
moenia 230

Náter na podlahu 855
Náter na reme 856
Náter na železné rúry na pleciach 856
Nátery, mazadlá, rôzne 851
Nátcha 946
Nátcha, uchavka proti 878
Nátržník 675
Naturalia 803
Nával krve do modzgu 281
Návod ku krieseniu zdanlivé mtvych.... 158
Návody a recepty ku vyrábaniu do-

mácich vín 896
Návratník 676
Nebeské drevo 689
Nebeský dar 632
Nebeský kúzel 877
Neistá krv 955
Neistota je choroba 760
Nedoslýchavos 349, 950
Nedostatoné mesané istenie 959
Nechet zarostlý 327
Nechty 56
Nechtík 676
Nechov pestovanie 934
Nechová drážka 56
Nemáš dos mlieka k nadájaniu 960
Nemoc a jej manifestácia 140
Nemoc anglická 523
Nemoc Basedová 274
Nemoc Brightová 271
Nemoc francúzska 449
Nemoc oná, egyptská 348
Nemoce detské 506
Nemoce dýchacích ústrojov 237
Nemoce chytavé 170
Nemoce kostí a svalov 330
Nemoce kožné 320
Nemoce krvného obehu 251
Nemoce moových ústrojov 263
Nemoce nákazlivé 170
Nemoce nervového systému 273
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Nemoce poas tehotnosti 486
Nemoce pupka SIO
Nemoce venerické 439
Nemoce zažívacích ústrojov 211
Nemoce ženské 453
Nemocné oi 947
Nenávis 373
Nenávisti, chrá sa 920
Neohováraj blížnych 922
Neplodnos ženská a mužská 954
Nepravidelnos tvaru a polohy peene 224
Neptunový pás 572
Nerv blúdivý 46
Nerv uchový 46
Nerv jazyko-hltanový 46
Nerv mimický 46
Nerv podjazykový 47
Nerv sluchový :. 46
Nerv vedajší 47
Nerv zraku 46
Nerv trojdelný 46
Nervy cítiace 104
Nervy miechové 47
Nervy modzgové 45
Nervy motorické 103
Nervy sympatické 48
Nervy pohybu svalov 46
Nervy smyslové _,. 45
Nervosna dyspepsia 277
Nervosný bôl hlavy 291
Nervosnos 274, 741
Nervová mas 730
Nervová slabos 282
Nervové boasti (recept) 739
Nervové boasti tváre 281
Nervové bunky 52
Nervové kontrolovanie 110
Nervové kvapky 725
Nervové uzliny 48
Nervový prášok 743
Nervový systém 41
Nesmyselnos 949
Nespálitený papier, jako robi 881
Nespokojnos 374
Nešastné manželstvá 404
Neštovice 518
Nesvornos 373
Netresk 676
Neuralgia 712, 948
Neurasthenia 282
Neurom 355
Nevaným nebu 920
Nevedomos 8
Nezaínaj mnohé vecí naraz 921
Nezáživnos 220
Nezáživnos kojencov 510
Nienie choroboplodných zárodkov z
vonku 175

Niitelia a odhánatelia hmyzu .. 859
Nieo o moci 264
Nieo o móde 942
Nieo o pásoch 438
Nieo o ošetrovatekách 528
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Nieo o prechladnutí 238
Nieo z botaniky 599
Nympkomania 302
Nôh kúpanie 561
Nôh naparovanie 577
Nôh pestovanie 937
Nôh potenie 328, 746
Nohy boavé 711
Nohy páchnuce 328
Nohy ploské 208
Nohy studené 713. 943
Nos 53
Nos ervený 328
Nosa a uší naparovanie 577
Nosa zapchanie 950
Novorodzeniatka oblek 507
Novorodzeniatka ošetrovanie 506
Novotvary 354
Novotvary nevinné 354
Nože, jako isti 850
Nôžky veprové 773
Nucleolus 74
Nucieus 74
Nuchavé a šupavé lieky 877
Nuchavka menthol-chloroformová 878
Nuchavka proti nátche 878

O.
Obarenie 203, 953
Obava 372
Obava bezzákladná 307
Obasná zimnica 750
Obeh krve 92, 252
Obesenec 159
Obieranie sa prsta 740
Obilie 123
Obklad horný 571
Obklad spodný 570
Obklady a oviny 567
Obklady, kompressy 569
Obklady studené, kedy sa užívajú 567
Obkladok lobeliový 746
Obkladok s bazovými listami 870
Obkladok vodolieebný 570
Oblek 133
Oblek novorodzeniatka 507
Obrábanie pôdy 606
Obratie 29
Obsahy rôznych potravín v cifrách — 121

Oí bô 958
Oi hnisavé, kapravé 949
Oi nemocné 947
Oi, poznávanie chorôb po oiach 146
Oí zapálenie 346, 512, 946
Oistky 499
Oná nemoc, egyptská 348
Oné a ušné nemoce 346
Oný kúpe ^ 560
Ocot doma vyrobený 884
Ocot lacný 899
Ocot medový 900
Ocot štyroch zlodejov 958
Ocot z nedozrelého ovocia 900
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Ocot z pálenky 900
Octa výroba 899
Octan olovitý, jako jed 341
Octárstvo 899
Octárstvo — Vinárstvo 887
Octová kyselina 738
Ocú 654
Ocú, jako jed 339
Odlúenie dieaa 507
Odmrazenie 202
Odolen ., 662
Odpienka 839
Odpoinok a zábava 134
Odpor svalov 110
Odrenie kože 712
Odreniny 203
Odsek bravový 790
Odvar kozlíkový 663
Odvary, jako robi 608
Ohnutie materníka 476, 959
Ohováranie 377
Ohryzok 59
Ochablos žalúdka 222
Ochrana proti venerickým chorobám.. 439
Ochranné návody 140
Ochromenie, rôzne 286
Ochromenie 283
Ochromenie miechy 283
Ochromenie modzgu 284
Ochromenie nervu vreteného 284
Ochromenie tela poloviné 284
Okysliovanie 80
Oko 49
Oko ierne 346
OkoH'-iny 30, 31
Okoniny dolné 30
Okoniny horné 31
Okostica 28
Okrašujúce výrobky 864
Okrášujúce vody 864, 873
Okuliare 346
Okú 772
Okú smažený 798
Okú varený 798
Okvetie 604
Olej blenový 625
Olej fialkový na vlasy 874
Olej hvozdikový 709
Olej macassar na vlasy 874
Olej matový 708
Olej na vlasy 866
Olej na vlasy barbiersky 846
Olej olivový 676
Olej portugalský na vlasy 873
Olej proti hlistový 732
Olej ricinový 686
Olej uhorský na vlasy 873
Olej ušný 732
Olej života 732
Oleje a pomády 873
Olivy 771
Omáka brusinková 794
Omáka cesnaková 777
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Omáka cibuová 776
Omáka gduová (biršalmová) 777
Omáka hnedá 778
Omáka horiná , 776
Omáka hubová 778
Omáka chrenová 776, 777
Omáka kôprová 776
Omáka kosmatková 778
Omáka na šalát 801
Omáka paradajková 776, 777
Omáka pikantná 802
Omáka rybacia 802
Omáka rybezová 777
Omáka studená z paradajek 777
Omáka šavelová 778
Omáka vinná 816
Omáka z kyslých uhoriek 777
Omáka žemová s chrenom 777
Omáka zo suchých húb 776
Omáky 775
Omáky sladké, k múnym jedlám 816
Omáky studené k zverine 801
Omamujúce lieky 707
Omán veký 676
Omeletka zemiaková 785
Omeletky piškotové 785
Omeletky 785
Omeletky so syrom 786
Omeletky so šunkou 785
Omylník 661
Oniývanie 530, 561
Omozenica 43
Omphalia 839
Omráenie bleskom 163
Omráenie od padnutia alebo od úderu 161
Omrznutie 848
Onajz 618
Onánia 434
O pestovanie tvári 926
Ópium, jako jed 340
O príprave húb 844
O pudrovaní 926
Opuchlina asien 222
Opuchlina nôh 955
Opuchnuté prsníky 712
Opuchnutie prs poas prvého mesa-

ného istenia 462
Orech vlašský 676
Orechová torta 807
Orechový okružník 810
Orechový pudding 814
Organická nemoc 140
Organismus 27
Orlíek 677
Ošetrovanie chorých 528
Ošetrovanie novorodzeniatka ^. 506
Osýpky jalové 517
Osýpky malé 518
Osýpky ovie 516
Ošklivos a vracanie poas tehotnosti 486
Oskoruša 677
O smysloch a ich ústrojoch 105
Osový valec 43
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Ospanlivos 946
Osteom 355
Ostroprst 677
Ostrolist 677
Ostrôžka 677
Otlaeniny 203
Otlaky, mazadlo na 748
Otrava olovom 344
Otrávenie krve (rada) 738
Otravy 338
Otravovanie vlastných detí 524
Otužovanie detí 555
Otužovanie dospelých 555
Otužovanie tela 555
Ovie osýpky 516
Ovi celého tela 569
Ovi na hlavu 568
Ovi na krk 569
Ovi na nohy 569
Ovi spodný 569
Oviny a obklady 567
Ovocie a zelenina 123
Ovocie baelové 620
Ovocie, jako liek 123
Ovocie odloži na zimu 883
Ovocná torta 805
Ovocné kooniny 816
Ovos 677
Ovsené krupice 823
Oživite 745

P.
Padúcnica 284, 741
Padúcnica poas tehotnosti „. 489
Padúcnica (rady) 167, 957
Pakostnica 313
Palacinky 812. 813
Pálivé vredy 956
Pálenie srdca 951
Palma, bodavá 662
Pampeluška 679
Pampeuškové víno 894
Pandemická nemoc 140
Panenská ogurka 642
Panenské mlieko 865
Paneola 839
Panvica 31, 455
Papier nepremokavý, jako robi 857
Papier nespálitený, jako robi 881
Paprky 678
Paprika 638
Paprikáš kurací s trhancami 794
Paprikáš so smetanou 794
Paprikáš škopový 793
Paprikáš škopový so snietanou 793
Papršleky Roentgenové 586
Para vo vodoliebe 573
Paradajková polievka 767
Paraguajský aj .679
Paralysis 283
Paraphimosis 428
Parasity 359
Paregoric, jako jed 340
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Parenie mäsa 761
Parfumy, voavky 870
Parižský kuže 877
Parné kúpele, komu škodia 573
Parný kúpe na nohy 577
Parný kúpe na trstinových sedacích

stolikách 577
Parný kúpe, prenosný 577
Paronoia 305
Pás neptunový 572
Pasta ibišová 649
Paštetfia kapucínska 810
Pašteta kráovská 810
Páter 29
Páterová stoka 29
Páterové podráždenie 332
Pátro, mäkké 62
Pätiprst 678
Pavunica 43
Pažerák 65
Pažerák úzky 228
Pažravec 121

Pažravos 215
Peea 67, 741
Peená pohybujúca sa 224
Peene choroby 222
Peene rak 225, 355
Peene smrštenie 225
Peene strnutie 225
Peene zapálenie 223, 952
Peene zatvrdnutie 952
Peene zväšenie 224
Peenie mäsa 761
Péiarka - 839
Peiarka' ovia 840
Péiarka poná 840
Peienka bravová s omákou 787
Peienka dolnozemská 788
Peienka hovädzia, jednoduchá 787
Peienka sohrievaná 786
Peienka teacia 791, 792
Peienky 786
Peivo jednoduché 803
Pelivos kože 131

Pehy 326, 737, 929
Pehy a pupence na tvári 947
Pelynkové kvapky -- 679

Pelynkové víno 898
Pelynok 679

Pe 600
Pena morská 937

Peniaze -- 915

Pepsinové víno 221

Peritoneum 57

Pestovanie hrozna 888
Pestovanie lieivých rastlín 604
Pestovanie nechov 943

Pestovanie nôh 037

Pestovanie peiarok 842

Pestovanie prs 040

Pestovanie rúk 934

Pestovanie vlasov 935

Pestovanie zubov 031
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Petee 954
Peterkú 680
Petrolej z vlnených látok odstráni 850
Petruška 680
Petrže 680
Petrže celer a iné 761
Pharmacopoea 700
Phimosis 428
Phthysis 186
Piepor ervený 638
Piepor vodný 695
Pieskový kore 680
Pichanie pri srdci 948
Pichanie v boku 951
Pijatika 341. 745
Pychavka obrovská 840
Pylosus 83
Pilulky na rozmanité nemoce 740
Pyrlnmania 306
Pirožky jaterné 769
Pysk zajaí 509
Piškóty 808
Piškotová torta 807
Pivoka 680
Pivofika, ako liek 732
Pivová polievka 766
Pla — krik dieaa 508
Plané víno 679
Plasma 87
Pláš španielsky 572
Plavu 680
Piese 171
Plešina na hlave .- 950
Ple badá -,. 947
Ple suchá 929
Pleti vädnutie 929
Pletiva 47
Pleura 57
Pleurisy 248
Plodové blany 498
Plodové vody 496
Plodový kolá 497
Plodu poloha 493
Plodu potratenie -.. 491
Ploské nohy 208
Púc hniloba - 948
Púca 59, 60
Púca (dýchanie) 95
Púca s kyslou omákou 773
Púcna polievka 767
Púcny prášok 743
Púcnik 680
Púvanie krve (recept) 246, 747
Puzgier, pálivý 321

Puzgiery na pohlavných ústrojoch .... 954
Pobrušnica 57

Pobrušnice zapálenie 233
Poet úderov pulsu 149

Poom a jako môžeme pozna choroby 140

Poom môžeme pozna tehotnos 480
Poom poznávame prítomnos cudzo-

pasníkov 361

Pôda 604
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Podagra 314
Podbie, veký 682
Podbrušie zatvrdlé (recept) 751
Podelenie teploty 81
Podhubie 826
Pôdy obrábanie 608
Podkovka 640
Podnebie 135
Podozrievanie 377
Podpaastvo 306
Podrastlý jazyk 512
Podráždenie 332
Podráždenie páterové 332
Podviazanie pupkovej šnúry 498
Podvod v lienictve 422
Poháre, jako isti 851
Pohyb 133
Pohyb tela 109
Pohybujúca sa peea 224
Pohlavná neschopnos 435
Pohlavné choroby a manželstvo 413
Pohlavné ústroje ženské 456
Pohlavný popud 921
Pohlavný život 388
Pohlavný život a manželstvo 386
Pohrudnica 57
Pochúky 770
Pokyny pri telocviku 539
Pokoj, miernos, udskos 531
Pokožka 54
Pokrytec 22
Pokrm a daritenos 906
Pokrmy preháacie 491
Pokrmy pre chorých 822
Pokrmy vajené 785
Pokrmy zastavujúce 491
Polej 683
Polevy 819
Polevy rôznych bariev 819
Polievanie 562
Polievanie hlavy 563
Polievanie horné 564
Polievanie kolien 565
Polievanie okolo uší 563
Polievanie prs 564
Polievanie rúk 564
Polievanie stehien a kýle 564
Polievanie tvári 563
Polievanie úplné 567
Polievanie zadku a chrbtovej kosti 566
Polievka poživná 822
Polievka hovädzia 763
Polievka hubová 784
Polievka s jamennými krupicami 763
Pohevka s kutami (fakami) 764
Polievka s liatim cestom 764
Polievka z vajec 764
Polievka zo zeleniny 763, 765
Polievky 762
Polypy 354, 950
Polypy v materníku 474
Poloha hlavou 493
Poloha nôžkami 494
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Poloha plodu 493
Poloviné kúpele 558
Poloviné ochromenie tela _.. 284
Poltram 678
Pomáda kryšaová 874
Pomáda na fúzy 846, 875
Pomáda na vlasy 874
Pomády a oleje voavé 873
Pomätenos 305.
Pomluva 377
Pomsta 373, 921
Popálenie 203, 953
Poplach obecný 678
Popol drevený a uhlie, jako liek 200
Poponec 679
Popraskané ruky, gamby 745
Popraskané prsia 501
Popud, pohlavný 921
Poranenie úda 427
Porazenie 283, 285, 954
Porezaniny 204
Poriadok v jedení 120
Pôrod 495
Pôrod nezralý 495
Pôrod zralý 495
Port víno 896
Portugalsky prášok 876
Posed 682
Posmech 377
Postava 926
Postavenie robotníka 923
Poste 131, 739
Postele, prestieranie 529
Posudzovanie 377
Pošvy zapálenie 469
Pot 110
Pot studený, o znaí 147
Pot tela, prílišný 954
Potenie (recept) 740
Potenie nôh 328, 745
Potešite riev 618
Potešite žalúdka 956
Potmechu 682
Potniky 518
Potoník 678
Potratenie plodu 491
Potraviny IIS
Potraviny rastlinné 122
Potraviny živoišné 122
Potrebné predmety ku pestovaniu

vlasov 936
Povaha udská 412
Povetrie 114
Poznávanie choroby po boasti 142
Poznávanie chorôb po bruchu 151
Poznávanie chorôb po chuti 151
Poznávanie chorôb po lánkoch 152
Poznávanie chorôb po revách 152
Poznávanie chorôb po dedinosti 149
Poznávanie chorôb po dýchaní 152
Poznávanie choroby po horúke 148
Poznávanie choroby po jazyku 146
Poznávanie choroby po koži 153



986 DOMÁCI LEKÁR A BADCA

Strana

Poznávanie choroby po moci 153
Poznávanie choroby po púciach 154
Poznávanie choroby po pulse 148
Poznávanie choroby po teplote tela 151
Poznávanie choroby po ušiach 147
Poznávanie choroby po oiach 146
Poznávanie ženských da ich zovaj-

šku súdiac 405
Požívatiny 127
Práca a daritenos 904, 910
Práca buniek 75
Pranie hodvábu 850
Pranie peria 850
Pranie vlnených látok 851
Prášky 615
Prášky voavé 875
Poznávanie chorôb po opuchnutí 154
Prášok antiseptický na zuby 868
Prášok "Consuello" na tvár 866
Prášok "Curry" 762
Pí-ášok dávivý 706
Prášok detský 743
Prášok detský, vetrový 743
Prášok edínburgský 674
Prášok na nohy 869
Prášok na tvár po holení 846
Prášok na tvár 865
Prášok na vykúrenie izieb 876
Prášok na zasypovanie rán 742
Prášok nervový 743
Prášok púcny 743
Prášok proti kataru 742
Prášok protirakový 742
Prášok proti zimnici 742
Prášok silný na prehnatie 743
Prášok žalúdkový 742
Prášok zubný 868, 932
Praveká oraka 20
Pravidelnos moenia 134
Pravidelnos stolice 134
Pravidlá k zachráneniu života 114
Pravidlá pravidelného priebehu

tehotnosti 481
Praženie mäsa 761
Praženky, jablkové 811
Pre Boha, ratujte 397
Preo máme cvii 536
Preo orieme zem 606
Preo sa dievatá nevydávajú 415
Predavaky, jako manželky 406
Predasný pôrod 491
Predjedla 770
Predžená miecha 44
Predmety ku pestovaniu vlasov 936
Predniluva S
Predmluva k fisiolog^i 72
Predstojná žláza 472
Prehaa 746
Preháfiacie pokrmy proti zácpe 491
Prechladnutie 238, 740, 741, 948
Prechladnutie žalúdka 956
Prekrvenie modz^u 293
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Preaknutie 161
Prelámanie sa cez ad 160
Preležanie 530
Prepelice s ryžou 773
Prepona 57
Prerezanie pupkovej šnúry 498
Prestieranie postele 529
Presvurš 790
Pretrhnutie 436
Pretržnik 682
Prevetranie perín 880
Priate žien 743
Priatestvo 917
Približujúca sa pohavná dospelos

junáka 394
Približujúca sa pohlavná dospelos

panny 393
Príiny duševných chorôb 300
Prídavky do polievky 768
Prieduchy 59
Priedušnica 59
Prieslika 683
Priessnitz 550
Príchod mlieka 500
Príchuky 770
Prílepy 852
Prílišné mesané istenie 464
Prílišné svrbenie pohlavných astí

žien 470
Prílišný pot tela 954
Prímetník 679
Prípravy k pôrodu 493
Prírodné práva a veda 20
Pryskerica 683
Pryš ierny 179
Pryšte v ústach 950
Prorok poasia 881
Prostitúcia 442
Prostriedky dobré na zuby 931
Prostriedky na rany 747
Prostriedky škodlivé na zuby 931
Prostriedok k zachovaniu zubov 751
Prostriedok okrášujúci 730
Prostriedok proti plošticiam 859
Proti-hlistový olej 732
Proti-hnilobné lieky 704
Proti-jedy 289
Proti-kašové lieky 706
Protikrové lieky 704
Proti kývaniu zubov 853
Proti plesni v pivnici 879
Proti vypadávaniu vlasov 867
Protoplasma 73
Prs, pestovanie 940
Ps, polievanie 564
Prse ženské, krásne 457, 940
Prskore 656
Prsná kos 30
Prsný balsam 714
Prsný koš 30
Prúd indukný, prerušovaný, dráždiaci 581
Pruh 436, 953
Pruh, nepriamy trieslový 437
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Pruh, priamy trieslový 437
Pruh pupkový 438
Pruh vodný 438
Prunatuna 803
Prvá doba pôrodu 495
Prvá pomoc pri úrazoch, nehodách atd*. 157
Prvky udského tela 77
Prvosenka 67S
Paathyrelly 841
Psí jazyk 678
Psí jazýek 660
Psinky 678
Pstruh 8 vínom 798
Ptyalin 82
Pudding mäsový 774
Puddingy (nákypy) 814
Pudding 8 údeninou 815
Pudrovanie 926
Puchierina 512
Puchlina krvavá 510
Puke 333
Puka peená 794
Púpava biela 683
Pupka nemoce 510
Pupková šnúra 499
Puškvorec 656

R.
Rady pre domácnos 878
Rady a úvahy 917
Radokrádež 306
Rajská chvojka 649
Rajské drevo 684
Rajský kore 688
Rak 355, 747, 956
Rak (recept) 747
Rak v materníku 473
Rak peene 225, 355
Rak v prsiach 473
Rak v ženských ústrojoch pohlav-

ných 471
Rak žalúdka 355
Raky, ryby ustrice 125
Raky 797
Raky varené 800
Rakový kore 684
Rameno, zlomené 205
Rán hojenie 198, 747
Rana od prebitia 201
Ránce 947
Ránce, ako odstránime 869
Rany 196, 956
Ranhojiské nemoce 196
Ranohoj 624
Rapavina 929
Rapík 601
Rasca 658
Rastlín lieivých pestovanie 604
Rastlín lieivých sbieranie 607
Rastlín lieivých spis 615
Rastlín sušenie 608
Rastlinné lieky 709
Rastlinné potraviny 122
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Ratuj sa predasne ....- 922
Ráznos, energia .914

Réamurový teplomer 149
Rebarbara 684
Rebarbarové víno 894
Rebrá 30
Rebrá zlomené 207
Recepis ^. 700
Recepty na umelé vína 895, 896
Recepty, rôzne lekárske 713
Receptár, lekársky 700
Recepty špeciálne na rôzne nemoce 733
Regulátor, ili priate žien 743
Regulovanie teploty 81

Remeselníci 129
Repa na kyslo pripravená 782
Repník 685
Rericha 68S
Rešetak 685
Rekev 683. 771
Réva vínna 685
Révy, pestovanie 888
Rezák 269
Rezák a boastné moenie 953
Rezance 768
Rezance zemiakové a tvarohom 779
Rezancový pudding 814
Rezeda žltá 684

Rheumatismus 314, 741
Rheumatismus chronický — 316, 317, 746
Rheumatismus náhly 316, 746
Rheumatismus svalový 317
Rheumatismus triprový 446
Riasa vodná 684
Ríša Biológie - 72
Rýb morských príprava 799
Ryba v huspenine 772
Ryba varená 797
Ryby 797

Ryby, raky, ustrice 125, 797
Rybizová šava 819
Ricinový olej 686
Rýdzik 841

Rydzik, falošný 841
Rydzik, modrý 841
Rydzik, pieprný 841
Rydziková polievka 784
Rydzikový šalát 785
Ryžová polievka 764
Ryžové cesto 802
Ryžový pudding 815
Robotníci 129
Robotníka postavenie 923
Roentgenové papršleky 586
Rohovka 49
Rozdiel medzi difteriou a krupom 192

Rozdiel medzi krvácaním žalúdka

a púc 245

Rožky cukrové _ 808
Rozkoš, nemierna 378
Rozliné lepidla 857
Rozliné miieSaniny na aje — 715
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Rozmanité pilulky na rozmanité ne-

moce 740
Rozmarín bahnatý 686
Rozmarín lekársky 686
Rozmarinová vôa 877
Rozmaznaná dáma, iako manželka 406
Rozmer púc 60
Rôzne lekárske recepty 713
Rôzne mäsa 761
Rôzne nátery, mazadlá 856
Rôzne špeciality 709
Rozpálenie púc 948
Rozpoznávanie liekov 703
Rozpraskaná koža 326
Rozrazil 682
Rozšírenie púc 246
Rozšírenie srdca 253
Rozšírenie úst 226
Rozšírenie žalúdka 227
Rozšírenie žil chámovéko povrázka a

šúrka 431
Rozšírenie žíl na nohách 258, 956
Rozvolna 718
Rty, silné o znaia 147
Rúk kúpanie 560
Rúk pestovanie 934
Rúk polievanie 564
Ruky studené o znaia 147
Ruky zašpinené po lúpaní vlaškých

orechov 849
Rulik ..: 687
Rumanec 646
Rupy 363
Rusov a švábov vynivoi 860
Russuly 841
Ruta horná, biela 686
Ruta obecná 686
Ruta poná 687
Ruža 184, 746, 956
Ruža ervená 683
Ruža šípková 687
Ružové mlieko 873
Ružové víno 898

S.
Ságová polievka 763, 823
Sachet prášky 875
Salep — kukuka 665
Salitra 339
Samohoj 639
Samoprznenie 434
Samovzdelávanie 922
Sandály 556
Sandvie 771
Sandvie s vajciami 772
Sandvie kuracie 772
Sandvie s kaviárom 771
Sandvie so sardinkami 771
Sandvie so syrom 771
Sandvie z baraniny 772
Sandvie z bravoviny 772
Sandvie z hovädziej peienky 772
Sandvie z teaciny 772
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Sanikl 688
Santalové drevo 687
Sarkom v ženských ústrojoch po-

hlavných 473
Sarkomy 354
Sarsaparilla 684
Sarsaparilla, divá 688
Sarsaparilla, lekárska 688
Sassafrass 689
Satyriasis 302
Saw Palmetto 689
Sbieranie lieivých rastlín 607
Shaeferov spôsob umelého dýchania 162
Sebaopanovanie 908, 922
Sediace kúpele 559
Sedmikrása 689, 736
Sejba 607
Sekanina 788
Sekanina hovädzia 787
Sekanina peená 789
Sekanina teacia 788
Semenné mechúriky 426
Semeno 604
Semenotok 432, 748
Semenovody 425
Senega kore 675
Senná 680
Senná asthma 240
Senná horúka 240
Serail krém 929
Sherry víno 895
Symptomatologia 141
Syfilis 499
Sila sosústrednenia úmyslu 909
Siliace prostriedky 707
Silite hlavy 947
Syr, jako zachova 883
Syr v polievke 764
Syr sviský (presvurst) 790
Syr zachráni pred ervami 860
Syran železatý 177
Sirka 77
Sirková mas 730
Syrup, alteratívny 703
Syrup, jalšový - 654
Syrup, javorový 816
Syrup, mannový 705
Syrup, rabarbarový 705
Syrup složitý zo Stillingie 703
Syrup z dávivého korea 708
Systém nervový 41
Systémy tela. zvláštne 77
S jakou ženskou sa ženi 406
Skatol 85
Sklo, aby nepráskalo 882
Sklo, jako zlepi 857
Skúpos 376
Sklovatina 51
Skrívenie chrbtovej kosti 332
Sladký kore 656
Slabnutie 278
Slabomyselnos detská 304
Slabos mužská 435
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Slabos nervová 282
Slabos všeobecná starých udí 957
Sladké omáky k niúnym jedlám 816
Sladký kore 690
Slaninu, jako uschova 885
Slávomam 306
Sled', peený 798
Slede (haringy) marinované 799
Sledomam 306
Slez 690
Slez poný 690
Slezina 68
Sleziny zapálenie 236
Slinotok 748
Slivka 690
Slivky, jako varivo 783
Slivková svarenina 818
Slivkové knédiiky 802
Slivkový kompót 814
Slneník 691
Slonovinu, jako oisti 581
Slovenský herbár 597
Slovo k nastávajúcim manželom 405
Slovo prababiek ku tehotným ženám— 759
Slnený úpal 763
Sluch 107
Smalt 62
Smej sa posmievaom 921
Smotanová omáka 816
Smotanová torta 806
Smradavý zápach z úst 228, 950
Smrštenie peene 225
Smrž 842
Smržová polievka 784
Sne 692
Sóda, žieravá 339
Sodík 77
Sódový prášok 861
So, jako toiletný prostriedok 870
So karlsbadáká 861
So kissingenská 861
So Vichy, umelá 861
So vlhká v solnikách 879
Soli 119
Solík 77
Somársky kaie 520, 748
Sosnák 836
Sosnová vôa 877
Spadnutie materníka 475
Spáleniny 731, 747
Spálenie 740, 747
Spánky zapadlé, o znaia 147
Spánok 130
Špeciality, rôzne 709
Špeciálne recepty 733
Spiritus capillorum 847
Spirilly 171
Spis lieivých rastlín 615
Spojenie kostí 28
Spojovka 49
Spoloné styky 395
Sporadická nemoc 140
Sporivos 915
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Spuchnutie brucha 948
Srdca klopanie 257
Srdca rozšírenie 253
Srdce 57
Srdenica 37
Srdcová asthma 255
Srdcové choroby , 713
Srna, dusená 797
Sracina peená 796
Staré panny, jako manželky 408
Staroslavianske recepty na vína z rast-

lín a z ovocia 897
Statická elektrina 583
Statonos 376
Stavba dýchacích ústrojov 58
Stavba púc 59
Stavba zažívacích ústrojov 61
Steblo 600
Stehno jahacie s omákou 793
Stehno teacie, peené 793
Stolice pravidelnos 134
Stonka rastlín 600
Stopka 602
Strach 372
Straia nôžka 691
Strebanie 85
Strela v kýoch 278
Strme 51

Strnutie 208
Strnutie peene 225
Strojové súiastky, jako isti 850
Strukoviny 123
Strupy v tvári u detí 513
Stulik 690
Studené nohy 713, 943
Studené nohy o znaia 147
Studené príchuky 770
Sublimát 176
Suchá by 658
Suchá nemoc 185
Suchá ple 929
Suchoty 186, 131, 952
Suchotíny, lieky 736
Sušenie rastlín 608
Svaly 32, 330
Svalovec 363
Svareniny 817
Sväté drevo 664
Svätojánska bylina 640
Sväzky 28
Svetlík 692
Svetlo 115, 530
Svetlo vené, jako sa robí 882
Sväzy hlasové 59
Sviekovica (peienka) 786
Svrab 321, 730
Svraštenie pleti 929
Svrbenie kože 749
Svrbenie, príznakom chorôb ..'. 154
Svrbenie v koneníku 257

S.
Šafran 691
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Salamúnok 691
Šalát hlávkový s vajciami 801
Šalát rydzikový 785
Šalát z kyslej kapusty 801
Šaláty 800
Šalvia 689
Šalvijové víno 897
Šampión (peiarka) 840
Sampú na vymývanie vlasov 937
Šarlach 520
Šarlatáni 11
Šaty a teplota 133
Satý lyskavé 884
Sestonedelie 498
Sestonedielka, kedy má opusti poste 508
Šialenos 305
Šicie stroje vyisti 851
Škály rôznych teplomerov 149
Škára 54
Škarlatová vba 695
Škodlivé prostriedky na zuby 931
Skopové mäso varené 775, 793
Skopovina so sladkou kapustou 793
Škorbut 219
Skorbutové kvapky .^ 726
Škrkavka 362
Skrkavník 691
Škrob 116
Škrob lesklý pripravi 885
Škrofle 256, 956
Škvarky, jako zadrža 883
Škúlenie 349
Škvrny jaterné, žlté 478
Škvrny mastné z vlnenej látky

oddiali 849
Škvrny na látkach, jako isti 848
Škvrny od ovocia, jako isti 849
Škvrnitý blen 625
Šachy 32
Šak 954
Supavé lieky 887
Súra pupková 499
Šúrovaka 18, 463
Šošovica s mäsom 778
Španielsky golier 428
Španielsky pláš 572
Špargle 782
Špeciálne recepty na rôzne nemoce .... 733
Špendliková hlísta 363
Spiak 842
Špicaté figy 448
Špik 28
Špik chrbtovej kosti 30
Spinát, ako okrášujúci prostriedok .... 869
Špinát po francúzsky 782
Spinát s vajciami 781
Spinát so sladkou omákou 782
Špiritus, káfrový 126
Špiritus proti šupinám 866
Šrôby zahrdzavené, jako odstráni 885
Šastie udské 902
Šastlivá spôsobnos 914
Šava cibulová 762
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Šave 692
Šavy 819
Šavy z ovocia, jako robi 866
Šaviie 642
Štepenie osýpok 177
Štetka, planá 692
Stetoka, zubná 932
Štrbina, oná 49
Strúda erešová 812
Štrúda 8 tvarohom 812
Štrúdle 811
Šuka so sardelovou nádievkou 797
Šúky kukuriné 783
Šumivé prášky, jako robi 861
Šunka s vajciami ..^ 790, 791
Šunka varená 790
Šunky, jako uschova 885
Šunku presolenú, jako napravíme 882
Šupina, vypadanie vlasov 748
Šupiny na hlave 321, 937

T.
Tabak 128
Tabak do fajky upravi 883
Tabletky 708
ahanie zubov 932
Taog 320
Tanec Sv. Vitá 286
Tapiokový pudding 814
Tasomník 360
ažkosti 922
Tehotnos 478
Tehotnos, po om pozna 480
Tekuté lieky 707
Tekutiny na vykúrenie izieb 876
Tela udského elektrizovanie 581
Tela otužovanie 555
Teacia peienka 791, 792
Teacie mäso s omákou 791
Teací modzog s vajciami 792
Teacina s omákou 791
Teacina s paprikou 792
Teacina varená 775
Telocvik 534
Temperatúra tela 81
Teplomer 148
Teplota a šaty 133
Teplota tela 81
Tepny 37, 253
Terpentín, jako prostriedok tíšiaci

bolesti 884
Tetanus 208
Thermometer 148
Týfus 188
Tymian 692
Tinktúry, jako robi 614
Tinta ierna anilinová 863
Tinta ervená 862
Tinta fialková 863
Tinta "Karmin" 863
Tinta modrá 863
Tinta zelená 863
Tinty vyrábanie 862
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Tkanivo 76
Tkanivá, rozliné 77
Toiletné a okrášujúce výrobky 864
Tokáb, sedmohradský 788
Tonik, alteratívny 703
Tonik na vlasy 867, 937
Tonsilky (mandle) 62
Topeniky s jazykom údeným 774
Topeniky s modzgom 774
Topeniky so sardelkami 774
Topeniky so šunkou 774
Torta bez masla 806
Torta s maslom 806
Torta z lieskových orechov 806
Torta z vlašských orechov 805
Torty a iné peivá 805
Trachoma 348
Traník 66
Tragacanth 678
Trebniek 622
Trenie 543
Trhanie údov 955
Trhliny v odeve 884
Trichina ' 363
Tricholoma 842
Triprový rheumatismus 446
Tripper 444
Trnka 693
Trnkové víno 897
Trojca vodná 626
Trojlist 626
Trpezlivos 918
Trudy 328
Trup 29
Tuberkulosa kostí 331
Tuberculosis 186
Tuk (mas) 116
Tuš, bleskový 567
Túžba 375
Túžba Domáceho Lekára 7
Tvár 29
Tvár. badá 926, 947
Tvár, ervená 328. 929
Tvár, drsná 869, 928
Tvár, neistá, fakovitá 947
Tvár Sv. Jána 618
Tvári polievanie 563
Tvary pruhov 436
Tvaroh 126
Tvarohová torta 805

U.
Úel studenej vody 553
Úinky teplej vody 557
Uda poranenie 427
Udusenie zlým vzduchom, gásom,
dymom 160

Uhliitá kyselina, jako jed 340
Uhlík 77
Uhlohydraty 116
Uhorkový šalát 800
Uhorská voavá voda 864
Uhryznutie hadom 166
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Ucho 51
Ucho, stredné 51
Umelá karlsbadská so 861
Umelá kissingenská so 861
Umelé dýchanie 861
Umelé dýchanie da Dra. Sylvestra 161
Umelé dýchanie da Dra. Marshalla-

Halla 163
Umelecko-priemyselný receptár 845
Umelé dýchanie da Dra. Schaefera ... 162
Umelé vína .^. 894
Úpal, slnený 163
Úplavica 178, 749, 750
Úplné polievanie 567
Úplné naparovanie v skryni 577
Úponka 600
Uši studené, o znaia 147
Ušný olej 732
Ust rozšírenie 226
Ústa, boavé 213
Uštipnutie vely, osy 749
Ustrel svalov kyových 333
Ustrice 122, 773
Ustrice pražené 799
Ustrice s mliekom 799
Ustrice 8 omákou 799
Ustricová polievka 768
Ustricové huby 836
Ústroj hmatu (koža) 54
Ústroj uchu 53
Ústroj chuti 54
Ústroj sluchu 51
Ústroje smyslov 49, 105
Ústroj zraku 49
Uterus 456
Utopenec 158
Utrhanie na cti 377
Útroby prsnej dutiny 57
Úvahy a radý 917
Úvod . ., 8
Úzky pažerák 228
Uzliny 48

V.
Vady srdených klapiek 254
Vädnutie pleti 929
Váha a podoba púc 60
Vachta 626
Vajce staré, jako rozozna 880
Vajcia 127
Vajcia, jako domáci prostriedok

lieivý 755
Vajc-a proti behake 755
Vajcia proti chorobám peene 755
Vajcia proti kašu a chrípke 755
Vajcia proti žltake 755
Vajcia smažené s horicou 785
Vajcia vsádzané 785
Vajcia zamrznuté odmrazi 884
Vajcová mas 755
Vajcová silivka 750
Vajcové škrupiny, nao «ú dobré 882
Vajcovody 457
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Vajec vodnatielka 510
Vajec zapálenie 429
Vajené pokrmy 785
Vajeníky 457
Vajeníkov zapálenie 476
Valerián 662
Vane plechové, jako isti 849
Vanilkovvé hviezdy 809
Vápnik 77
Varené mäsa 774
Varenie mäsa 761
Varicocelle 431
Variola 518
Várivá 778
Várivo pre chorých 823
Varlat nádory 429
Varolový most 44
Väzivo, podkožné 54
Velník 674
Vdovy, jako manželky 408
Veda dýchania 96
Vegetariáni 119
Vek nemocného pri poznávaní chorôb 1 5 1

Vemäno, smažené 796
Venerické nemoce 439
Vény 39
Veprové nôžky 773
Verbena 693
Vetry 228, 750, 948
Vetry, nadutie 228, 957
Vetrokvet 693
Vetrová kolika 489
Vetrový kore 672
Vetrový prášok 743
Výbeh kapucínsky 818
Výbeh krúpový 819
Výbeh muný 819
Výbehy 818
Vka 49
Viedenské piskoty 809
Vichy so umelá 861
Vychovanie dievat 390
Vychovanie chlapca 392
Výchova v rodine 417
Výkony dýchacích ústrojov 94
Výkony krve 87
Výkony lymfového systému 92
Výkony nervového systému 99
Výkony srdca 90
Výkonná nemoc 140
Vykúrenie izieb, kädivá na 877
Villi , 85
Vyluovanie zbytkov 110
Výmena látok 79
Vymknutie 750
Vymknutie klbu novorodzených 510
Vín domácich vyrábanie 896
Vína umelé 895
Vína, výroba z hrozna 890
Vinárstvo-octárstvo 887
Víno 707
Víno bezové 892, 898
Víno bylinné 215
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Víno proti boasti hlavy 898
Víno erešové 893
Víno ernicové 894
Víno ernicové, umelé 896
Víno chinové 893
Víno jahodové 892
Víno koprivové 898
Víno korenisté 822,894
Víno malinové 893, 896
Víno nekysnuté 892
Víno pampeuškové 894
Víno pelynkové 898
Víno pepsinové 221
Víno rebarbarové 894
Víno ružové 898
Víno šalvijové 897
Víno trnkové 897
Víno z jablníka 894
Víno železné 893
Víno medukové 674
Vínová polievka 767
Vypadávanie vlasov 748, 750
Vypadávanie vlasov o znaí 147
Vyparovanie hlavy proti kataru 753
Vypláchnutie žalúdka 227
Vyrábanie atramientu 862
Vyrábanie domácich vín 896
Vyrábanie octa 899
Výroba vína z hrozna 890
Vyrážky na tvári 928
Výsyp 179
Vytknutie 207
Vitod 663
Výživa dieaa v materinskom tele 497
Výživa dospelých nemocných 532
Výživa v nemoci 531
V jakom veku sa ženi, vyda? 402
Vlásenice 40
Vlasy 55
Vlasy, aby nešedively 868
Vlasy, aby nevypadávaly 868
Vlasy, barvivá na 872
Vlasy zbytoné odstráni 867
Vlasov barvenie 936
Vlasov kuderavenie 937
Vlasov pestovanie 935
Vlasov vypadanie 750
Vlaštoviník 632
Vlažný celý kúpe 558
Vlek 355
Vlia huba 828
Vlí dym 840
Vlie mlieko 693
Vlhký byt 879
Vlk 190. 954
Vlnené látky, jako pra 849
Vlnené šatstvo, jako vyisti 851
Voda 116
Voda chlebová 822
Voda jablná 651
Voda jablková 822
Voda jahodová 869
Voda kolínska 864
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Voda lilaková voavá 864
Voda na umývanie lišajov 736
Voda na vymývanie úst 868
Voda voavá, uhorská 864
Voda na vráskovanú tvár 866
Voda z arodejného lieskovca 873
Voda z jamea 822
Vody aromatické lieivé 941
Vody voavé, okrášujúce 873
Vodika dobrá, zubná 932
Vodika jahodová 873
Vodik 77
Vodná burina 695
Vodná trojca 626
Vodnatielka 229, 957
Vodnatielka (recept) 749
Vodnatielka brucha 229
Vodnatielka hlavy 509
Vodnatielka kožná 247
Vodnatielka v prsiach 247
Vodnatielka vajec 510
Vodný piepor 695
Vodný pruh 433
Vodolieba 550
Vodolieba, odporúa sa kedy 554
Vodolieebný obkladok 570
Vody plodové 496
Vody teplej úinky 557
Vole 356, 741
Volový jazyk 693
Vôa rozmarinová 877
Vôa sosnová, jednoduchá 877
Voavé oleje a pomády 873
Voavé prášky (sachet) 875
Voavé vody 873
Voavka "Boquet Karolína" 872
Voavka fialková 871
Voavka jazminová 871
Voavky izbenné 876
Voavky, parfumy 870
Vookras 669
Vosk záhradnícky 857
Vplyv spolonosti 377
V potyku s umi 910
Vracanie 230
Vracanie poas tehotnosti 486
Vrati 695
Vracanka 828
Vrásky 947
Vrásky, jako odstránime 869
Vrásky na ele 870
Vrátnica 39
Vrátnik 83
Vba 695
Vrbka žltá 693
Vred, žieravý 190
Vredy 326
Vredy a novotvary pohlavných ústro-

jov ženských 471, 954
Vredy na lýtkach ., 327
Vredy na pohlavných ústrojoch 954
Vredy na ústach materníka 474
Vredy pálivé 956
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Vredy v nose 950
Vredy žalúdkové 236
Všeobecná slabos (starých udí) 957
Všeobecné elektrisovanie 583
Všetkohoj 639
Vši 364, 860
Vši na hlave 946
Všivec 695
Vssávanie 85
Vtáia pohánka 693
Vzduch 114
Vznešená dáma, jako manželka 406

X-Li

Ylang-Ylang

Z.
Zábava
Zábava a odpoinok
Zácpa (odvar)
Zácpa a jej následky
Zácpa poas tehotnosti

Zácpa, zatvrdnutie 230,
Zadržanie moa
Záduch 239,
Záduch (recept)

Zádumivos
Záha 232,
Záhradnický vosk na stromy
Z^hrdzavené šrôby, jako odstránime
Zachrípnutie
Zajac dusený
Zajac peený
Zajaí pysk
Zákony prírody
Zamestnanie
Zápach z úbt

Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
2^pálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen
Zapálen

e lánkov
e dúhovky syfilistické

e hrdla (náhle)

e hrdla

e hrtanu
e jazyka
e kostí a okostnice
e kostného špiku
e advín 270,
e lymfových žláz

e mandiel
e materníka
e moového mechúra
e modzgu
e nadvajca
e oí 346, 512,
e okostnice

e peene 223,
e púc
e pobrušnice
e pošvy
e povlaku srdca

e predstojnej žlázy

586

872

504
134
750
230
491
955
752
946
733
947
956
857
885
951
792
796
509
20
129
228
334
450
247
517
750
233
335
331
952
233
516
752
268
296
429
946
335
952
250
233
469
259
445
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Zapálenie priedušnice 248, 752
Zapálenie slepého reva 235
Zapálenie sleziny 236
Zapálenie tuku v lánku 335
Zapálenie ušného bubienku 350
Zapálenie v ústach 517
Zapálenie vajec 429
Zapálenie vajeníkov 476
Zapálenie žalúdka 427
Zapálenie žaluda 427
Zapálenie žliaz oných víek 347
Zapálenie žliaz zaušných 579
Zápalky, jako jed 340
Zaprášenie oka vápnom 752
Zapražená polievka 767
Zármutok 947
Záškrt 191, 192
Zasúbenie 404
Zastavené mesané istenie 959
Zastavenie krvácania 197, 201
Zastavenie mesaného istenia 464
Zastavenie mou 953
Zastavajúce pokrmy 491
Zatvrdnutie, zácpa 955
Zatvrdnutie peene 952
Zavarené breskyne 821
Zavarené hrušky 821
Zavarené jablká 821
Zavarené jahody 821
2[avarené višne 821
Zavarenie ovocia , 820
Závidenie 373
Závin orechový 810
Závis 372
Závitky z teacieho modzgu 781
Závitky zemiakové s údeninou 780
Závrat hlavy 949
Zavzni šumom (Báse) 308
Zažívací kanál 61
2!ažívanie, o je 82
Zažívanie v žalúdku 83
Zázvor 642
Zbláznenie 949
Zdravá a chorá žena 454
Zdravie 15
Zdravie a daritelnos 904
Zdravoveda 114
Zelený atrament 863
Zeleninu, jako chráni pred slimákom 880
Zeleninu, jako uschova 883
Zelenina a ovocie 123
Zeleniny 776
Zeleniny, koreniny chu dodávajúce 761
Zeler 631
Zem, preo orieme 606
Zemedym 687
Zemežl 634
Zemiaky 123, 779
Zemiaky dusené 780
Zemiaky na kyslo pripravené 780
Zemiaky peené 780
Zemiaky smažené 780
Zemiaky s omákou 780
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Zemiaky so šupou varené 779
Zemiaky staré urobi chutnými 885
Zemiaková polievka 764
Zemiakové osúchy 782
Zemiakový šalát 801
Zemský bretan 682
Zemiakový chowder 767
Zemiakový pudding 814
Zchúostivelos 19
Ziabre, mliena 515
Zimnica 193, 958
Zimnica — horúka (aj) 751
Zimnica každodenná 958
Zimnica obasná 750
Zimnica štvrtáka 959
Zimnica treaka 959
Zimolez 696
Zimozele 696
Zimomriavka príznakom chorôb 155
Zkrátenie receptov 703
Zkúmanie moa 265
Zkúška istoty vody 879
Zlá chu v ústach 232
Zaknutie 161

Zlá nemoc 284
Zlatá žila 259, 751, 957
Zlatá žila krvácajúca 752
Zlaté nitky 696
Zlatenica 226
Zlatý kore , 696
Zlatý prút 637
Zlatoby 637
Zlé žarty 377
Zlý míšek 696
Zlomená kolenová iška 206
Zlomená kúová kos 206
Zlomená lopatka 205
Zlomená spodná as ramena 206
Zlomené rameno 205
Zlomené rebrá 207
Zlomenie kosti 204
Zlomenie nohy, stehna 206
Zlomyselnos 372
Zlý míšek, jako jed 340
Zmena života 500
Zmeny v polohe ženských ústrojov

pohlavných 475
Zmeravenos peene 225
Zmizec 618

Zmrznuté údy 955
Zmrznutie 760
Znaky tehotnosti, neisté 481

Znaky tehotnosti, isté 480

Zrak 105

Zrázy poské 775
Zrázy so smetanou 775
Zrenice 51

Z tajností našich prababiek 945
Ztrata a náhrada tela 79

Ztrata chuti k jedeniu 956
Ztrata mužskej sily (odvar) 751

Ztrata mužskosti 953
Ztrata rei 951
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Ztrpnutie a tíšenie 287
Ztunenie srdca 255
Zub, babí 619
Zuby 61. 295
Zubná vodika 932
Zubný kame 752
Zubný prášok 932
Zubov pestovanie 931
Zubov ahanie 932
Zúrivos 305
Zúženie moového úda 272
Zúženie moovej trubice 445
Zväšenie peene 224
Zväšenie predstojnej žlázy 431
Zväšenie srdca 253, 254
Zverina dusená 796
Zverina napodobená 796
Zvonok 640, 696
Zvraštenie sa vajec 450
Zapálenie materníka náhle 471
Zapálenie materníka chronické 472
Znaky tehotnosti, pravdepodobné 480

2.
žaba 236
Žaby 797
Žaby vyprážané 800
Žabinec 697
Žalúdka, ochablos 222
Žalúdka potešite 956
Žalúdka, prechladnutie 956
Žalúdka, rak 355
Žalúdka, rozšírenie 227
Žalúdka vypláchnutie 227
Žalúdková horká 628
Žalúdková silivka 749
Žalúdkové horké kvapky ... .: 724
Žalúdkové neporiadky 752
Žalúdkové vredy 236
Žalúdkové zjavy v chorobách 155
Žalúdkový kr 219
Žalúdkový prášok 742
Žalúdok 65
Železné víno 893
Železné kvapky 726
Železo 77
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Žena a jej vplyv v spoloenstve 409
Žena v najlepších rokoch 420
Žena zdravá a chorá 454
Ženi sa i neženi 401
Ženská kapaka 448
Ženské nemoce 453
Ženské pohlavné ústroje 456
Ženské prsia 457, 940
Ženských chorôb lieenie 453
Žerucha 697
Žia 371
Žiarlivá žena, jako manželka 408
Žiarlivos 380
Zidkové uško 842
Žieravý vred 190
Žila zlatá 259, 957
Žily 39
Žitie je lutria 902
Žitný chlieb 803
Živé striebro, jako jed 341
Živenie 81
Živý ráek 697
Živnica 697
Živoíšne potraviny 122
Život 922
Z-ivot, bytnos a útvar húb 826
Život vený 697
Života zmena 502
Životná silivka 749
Životné kvapky 181
Zivoveda 73
Žaza brušná, slinná 67
Žaza predstojná 427
Žazy, Brunnerove 66
Žazy, Cowperové 426
Žazy, pepsinové 65
Žazy, Peyerové :.. 66
Žazy, potné 56
Žazy, predstojnej zapálenie 445
Žazy, slinné 63
Žazy, tukové 56
Žazy, zväšené (mas) 751
Zlné kamene 225, 752
Žltaka 226, 952
Žlté škvrny 478
Žltý kore 696
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Pre Vaše dobro
odkladajte si každý zvyšný cent na bezpené
miesto pre dobu, ke ho budete nutne po-

trebova. V mladosti i na staré kolená,

v hojnosti i núdzi verným a spoahlivým
priateom vám bude vklad v najväšej

slovenskej štátnej banke

BOSAK STATE BANK
SCRANTON, PA.

OPATRUJEME VKLADY Z CELEJ AMERIKY.
Môžete si ich posiela k nám i poštou.

Zasielame peniaze do starého kraja rýchle da najnižšej bežnej ceny.

Predávame šifkarty, vybavujeme krajové
kúpno-predajné a iné notárske a právne zá-

ležitosti odborne. Obslúžime Vás po rodác-

ky, statone a správne. Obráte sa na nás

osobne, alebo listovne vždy, ke sa jedná
o Vaše peniaze.

Bosak State Bank, Scranton, Pa.
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Banka pre Vás

!
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ÚRADNÍCI:

Ivan Bielek,

predseda.

Andrej Novák,
prvý podpreds.

Jakub Vírostek,

druhý podpreds.

Jozef Durish,

tajomník.

ÚRADNÍCI:

Frank J. Gurák,
pokladník.

Alex. O. Froede,

výp. pokladník.

Ján A. Vírostek,

správca Trust.

Oddelenia.

Michal Schram,

správca Cudzo-
zem. Oddelenia.

Vklady $1,463,349.46
Prostriedky $1,880,806.61

T^j..m

Kapitál $ 200.000.00
Zvyšok a rezerva $ 102,894.01

American State Bank
and Trust Company

Sixth Ave. & Grant St., :: Pittsburgh, Pa.

Prijíma peniaze na vkladné, ekové a Vianoné-úsporné knižky, pokladniné
poukážky a platí od nich úroky. — Posiela peniaze do všetkých iastok sveta;

predáva šífkarty, vyhotovuje všetky fiškálsko-notárske krajové záležitosti. —
V TRUSTOVOM ODDELENÍ prijíma tútorstvo, administrátorstvo pozostalostí. —
Dáva pôžiku na mortgie, cenné papiere, alebo osobné záruky. — Rentuje akry-

ne v ohnivzdornej pokladnici.

Jej vkladatemi sú temer všetky slovenské organizácie, štát Pennsylvania,

mesto Pittsburgh a jeho tunajšie slovenské osady.

Obráte sa vo všetkých Vašich záležitostiach na túto Vašu jedinú slovenskú

štátnu banku v meste PITTSBURGHU a odporúajte ju Vašim známym.
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Slováci y Amerike!
S pýchou môžu poukazova na tento

isto slovenský peažný ústav!
s NAMI OBCHODUJÚ PRÍSLUŠNÍCI VŠETKÝCH SLAVIANSKÝCH NÁRODOV.

Jestli si prajete:

Uloži Vaše úspory,

spravi pôžiku na majetok,

zakúpi prvé morgie na 6%
úrokov,

zasla peniaze do starej vlasti,

zakúpi sífkartu do starej vlasti,

vyhotovi akékovek úradné
listiny, ako aiffidavity, plnomo-
censtva atd\, prenaja bezpe-
nostnú schránku

vždy a v každej bankovej záleži-

tosti obráte sa s dôverou na
túto isto Slovenskú Banku.
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PAPANEK-KOVAC STATE BANK IIm MILWAUKEE «VE., CHIMM, ILL
ktorá Banka je pod dozorom bankového úradu Štátu Illinois a je lenom sväzu ||

Chicago & Cook County Bankers Ass'n. a Illinois Bankers Ass'n. ||
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Carmen, Július
Slovenský domáci lekár a

radca

BioMcd

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



i

'..J'


